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  :مقدمة

الثالثة ، موجهة إىل طلبة السنة األساسية يف اللسانيات التداوليةتشمل هذه احملاضرات مجلة من املفاهيم 

، وقد مت شرح تلك املفاهيم ليتمكن طلبتنا من تفكيكها واستخدامها يف حتليل خطابات LMD د ل م

  .شعرية أو نثرية وفق املنهج التداويل

أولينا فيها اهتماما خاصا بتوثيق املراجع بإيراد اهلوامش يف آخر  اءت احملاضرات على شكل أحباث ج

تنسيقا يأخذ باحلسبان توزيع املعلومات حسب مقتضيا�ا  كما جاء التنسيق بني احملاضرات .  كل صفحة

وباالحتكام إىل جمموعة من املراجع معتمدين يف ذلك على التدرج قي طرح املعلومات ؛ من أجل الربط 

قريبها وحتليلها ، بني األفكار وضمان انسجامها وتسيري فهمها، واالستعانة بأمثلة على توضيح املفاهيم وت

وهذا التحليل يساعد الطلبة يف حصة التطبيق على اعتماده عند تعاملهم مع خطابات شعرية أو نثرية 

هذا من جهة ومن جهة أخرى يساعد على شرح املفهوم التداويل وتبيني  ،وحتليلها وفق مفهوم تداويل معني

  .عالقته باملفاهيم التداولية األخرى

عض فالسفة اللغة املؤسسني واملؤثرين يف الدرس تعريفا لب هذه احملاضرات هوامش أدرجنا يف بعض

صطلحات نظرا للمشكل املصطلحي الراجع إىل تعدد يف امل لبعض كما أدرجنا شروحا اللساين التداويل

املفاهيم وتداخلها، وجاءت التعاليق بطريقة توضيحية وإرجاع املصطلح إىل لغته األصلية والتنبيه إىل 

لحات الواردة يف بعض الكتب العربية أو املرتمجة اليت حىت وإن اختلفت فهي تعود إىل مصطلح املصط

  .واحد
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  .الفلسفة التحليلية والفكر التداولي:المحاضرة األولى

  :تمهيد

شهد العامل مع �اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تقدما علميا كبريا، ولعل من أهم مسات 

؛ حيث هذا التقدم ما أفرزته العلوم الرياضية والعامة ككل، وقد جتّلى تأثريها العميق يف االجتاهات الفلسفية 

وقد أّدى كل ذلك باملفكرين احملدثني السمة املمّيزة يف كل ذلك، " التحليل"فُتحت آفاق جديدة، وغدا 

، ومن هنا كان الطابع األساسي للفلسفية املعاصرة هو الطابع التحليلي امليتافيزيقي إىل جتاوز االجتاه

  .املتناسق مع روح العصر الرياضية" الواقعي"

االجتاه املثايل  السائدة قبل القرن العشرين مثل ومن هذا املنطلق ثار الفالسفة املعاصرون على االّجتاهات

امليتافيزيقي، مرتكزين على الطابع املادي والواقعي يف التعامل مع األشياء؛ ضمن ما يسمى بالفلسفة 

  .التحليلية

جتاذبتها مناهج خمتلفة يف الطرح، ويف  إّن املتأمل يف الفلسفة احلديثة يالحظ أ�ا قد:الفلسفة التحليلية

يء قد نسجله ضمن كل ذلك التحول اجلذري يف الطرح يف ، ولعل أهم شبعض األحيان تكون متضاربة

احلقل الفلسفي؛ حيث انتقل من البحث يف تكون املعرفة حول األشياء والكون إىل البحث يف اللغة ، 

  .ويعود الفضل هلذا التحول لالجتاه التحليلي

ه، لكنه كمنهج يعود يف استخدامه إىل الفالسفة اليونانيني أمثال أفالطون وغري " التحليل"ومصطلح 

علمي للبحث الفلسفي ظهر خالل القرن العشرين بفضل نشاط علماء قدموا تصورات دقيقة ومتطورة 

وعلى رأس  جتاوزوا من خالهلا األفكار املوروثة مقرتحني طرقا وكيفيات جديدة يف البحث الفلسفي ككل، 

من خالل كتابه أسس علم احلساب  G. Frege"(1925-1848)فرجييه "هؤالء جند 

fondements de l’arithmétique  ؛ فقد طرح تصورات خمتلفة حول الفلسفة واملنطق، وكل

هذا يندرج ضمن التحول الذي عرفته الفلسفة من البحث عن معرفة الكون إىل البحث عن طبيعة 

  1.التصورات اليت يبنيها اإلنسان حوله انطالقا من اللغة

                                                             

 الطليعة دار, العريب اللساين الرتاث يف الكالمية األفعال لظاهرة تداولية دراسة, العرب العلماء عند التداولية: : ينظر مسعود صحراوي 1

 .37ص 2005, 1ط, بريوت, والنشر للطباعة
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أبرز اّجتاه فلسفي معاصر يعّرب عن الروح العلمية اليت جتلت يف العلوم الرياضية " فة التحليليةالفلس"وتعّد 

والعامة ككّل، وهي تضم عددا من املذاهب املتجانسة مثل الواقعية اجلديدة ومؤسسها الفيلسوف 

نطقية اليت وكذلك الوضعية امل". برتراند راسل"، والذي سار يف طريقها بعد ذلك"جورج مور"اإلجنليزي

إال أّن أشهر من عرب عن هذا ". آير وكارناب"، مث محل لواءها بعد ذلك "موريس"ظهرت أوال على يد 

، إذ مجع يف فلسفته أحدث التطورات الرياضية، وآخر "برتراند راسل"االجتاه العام للفلسفة التحليلية هو 

  .1"اسم الفلسفة التحليلية أو الرياضية" الكشوف العلمية الذرية، مما جعل الباحثني يطلقون على فلسفته

حّل وحّلل العقدة؛ أي "، فيقال "الفك والفتح"يف اللغة " حتليل"تعين كلمة :ماهية الفلسفة التحليلية

  2".، أي حّل وفّك كل ما هو مركب إىل أجزائهفتحها فاحنّلت

املوضوع الذي نتناوله بالبحث إىل الفك أو رّد الفك أو رد " حتليل"أما يف ا�ال الفلسفي فتفيد كلمة 

والواقع إّن . أ قضية أو عبارة من عبارات اللغة مصادره أو عناصره األولية، سواء أكان ذلك املوضوع فكرة

معىن التحليل يف الفلسفة املعاصرة أصبح أكثر وأشّد ارتباطا بالتوضيح؛ فهو يربز ويوضح ما نعرفه بشكل 

از عناصر املوضوع الذي حنلله، حبيث يصبح إمكانية حتقيق العبارة فالتوضيح يأيت عن طريق إبر غامض 

  .اللغوية مرتبطا مبطابقتها ملا ترمسه أو تصوره من وقائع العامل اخلارجي

عناصر موضوع معني من اجل غرض عملية يراد �ا اكتشاف «ومنه ميكن تعريف الفلسفة التحليلية بأ�ا

جزاء املركبات بتوجيه االنتباه إىل األهو تقليل درجة الغموض يف ، وهذا يعين أّن الغرض من التحليل خاص

  .3»املتعددة اليت ترتكب منها

تلك الفلسفة اليت ترى أّن التحليل الفلسفي «أ�ا متّثل  Stéphane Chauvierوقد ذكر شوفييه 

. 4»للغة كفيل بإيصالنا إىل حتليل فلسفي للفكر ، وتفسري الفكر كفيل بإيصالنا إىل الفهم الكلي للكون

فهذا االجتاه هو طرح بديل يف تفسري اجلدلية لطروحات يف تفسري الكون ، الغاية منه بناء تصور دقيق حول 

  .بيل إىل ذلك هو اللغةالكون والس

                                                             

 .38العريب اللساين الرتاث يف الكالمية األفعال لظاهرة تداولية دراسة, العرب العلماء عند التداولية: : مسعود صحراوي ينظر 1

 ).حلل(مادة   ،1994 ،3 ط ، 11ا�لد بريوت، صادر، دار ابن منظرو، لسان العرب،  2

 .2004- 2فلسفات الرتبية، عمان دار وائل للنشر والتوزيع،ط: ناصر إبراهيم 3

 .40األفعال املتضمنة يف القول بني الفكر املعاصر والرتاث العريب، ص: مسعود صحرواي. د 4
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املدرسة الفلسفية األكثر بني فالسفة البلدان الناطقة باإلجنليزية؛ إذ تتميز عن غريها ويعترب هذا االجتاه 

يف "(كامربيدج"من الدول الناطقة �ذه اللغة باعتمادها بشكل رئيسي على أفكار مؤسسيها من جامعة 

؛ لكن كليهما يف النهاية كان متأثرا بأفكار ومؤلفات  "Rasselجي آي مورو وبرتراند راسل ) "بريطانيا

، والعديد من الفالسفة الرّواد يف املنحى التحليلي من "G.Fregeغوتليب فرجيه "الفيلسوف األملاين 

  .أملانيا والنمسا

، وقد تولدت عنها بعد ت الفلسفة التحليلية منذ بدايتهامن أهم أساسيا" ويعترب املنطق وفلسفة اللغة 

  .وغري ذلك" وفلسفة اللغة " التجريبية املنطقية"و "اإلجيابية املنطقية"ذلك توجهات خمتلفة منها

نشأت النزعة التحليلية كرد فعل ضد النزعات املثالية امليتافيزيقية بصفة :ظهور النزعة التحليلية -3

عن الروح العلمية الرياضية، عامة، وضد االجتاه اهليجلي بصفة خاصة ، فهذا املنحى التحليلي املعاصر عّرب 

وهو يقوم على التحليل املنطقي للعبارة واللغة بصورة عامة، مع حتليل طبيعة القضايا يف العلوم الرياضية، 

  .فهو يضع امليتافيزيقة حتت معاول التحليل مبّينا أّن قضاياها فارغة ال معىن هلا

قوم على التحليل املنطقي للغة، وهذه وقد وضع فالسفة التحليل مناهج علمية جديدة يف الفلسفة ت

الطريقة املنهجية العلمية أثبتت جدار�ا يف القدرة على التمييز بني مفاهيم امليتافيزيقية وقضاياها من جهة 

  .ويف إجياد قواعد علمية تشتمل االستقراء واالستدالل من جهة أخرى

لسفة للغة والتحليل اللغوي األكثر دقة ، وهي تؤكد أّن وظيفة الفوهذه املناهج التحليلية مدارس أخرى

  .وتطورا على املشكالت الفلسفية التقليدية

  :تتفرع عن الفلسفة التحليلية اجتاهات عدة منها على اخلصوص:اتجاهات الفلسفة التحليلية - 4

ومن روادها األساسيني رودولف   Positivisme Logigue: الوضعانية المنطقية-أ

، وقد دعا إىل حتليل اللغة حتليال 2وهو عضو فعال يف حلقة فيينا ،Rudolph Carnap  1كارناب

                                                             

ومن أهم أساتذته فرجييه الذي تأثر بنظرته اجلديدة إىل الفلسفة واملنطق، ومن أهم أعماله  1970، وتويف عام 1891ولد يف أملانيا عام  1

، فقد دعا الفالسفة من خالله إىل البحث يف اللغة واختاذها مادة فلسفية، والبناء 1959سنة" استبعاد امليتافيزيقيا عرب التحليل املنطقي للغة"

أعالم الفكر : ينظر فؤاد كامل. وغري ذلك" الفلسفة والبناء املنطقي"، "مدخل إىل علم املعاين"، وموجز املنطق الرياضي، " املنطقي للعامل

 .89الفلسفي املعاصر، ص

كون من رياضيني وفالسفة ومناطقة، وقد سعوا إىل ابتكار لغة واصفة مشرتكة لكل ا�االت العلمية تسمح بإجراء حتليل حلقة فيينا ناٍد يت 2

صارم، قادهم هذا املسعى إىل النظر يف اللغة املوضوع قبل كل شيء ، ذلك أن فيتجنشتاين هو يرى أن قبل  االستعمال هو الذي يوفر معىن 
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تسيء إىل الواقع الّتصافها باالعتباطية والغموض وحىت ) العادية(منطقيا، ولكنه الحظ أّن اللغة الطبيعية 

التناقض يف بعض األحيان، لذلك البد من استبداهلا بلغة منطقية صارمة، فسعى إىل تكوين لغة صارمة 

فاستفادوا باكتشاف الثغرات . والدقة، وهي حبسبه من مفتقدات اللغة الطبيعية بالصرامة واملنطقيةتتسم 

  .اليت تتصف �ا اللغة الطبيعية من أجل بناء تصور علمي صارم للغة االصطناعية

التحليل الفزيولوجي للسياقات، وتكون فيها «أ�ا" كارناب"وعن الكيفية إىل ذلك ترى مدرسة 

لصوتية واجلهاز العصيب قاعدة، يف عالقة بالنشاطات الشفوية؛ فالتحليل السيكوجي للعالقات األعضاء ا

بني السلوك الشفوي والسلوكات األخرى، والدراسة السيكولوجية ملختلف املعاين املصاحبة لنفس الكلمة، 

، حبسب اجلماعات عند خمتلف األفراد، والدراسات اإلثنولوجية والسوسيولوجية لطرق الكالم واختالفا�ا

  .1»واألعمار والطبقات االجتماعية، ودراسة الطرق املستعملة من طرف العلماء لتسجيل نتائج جتار�م إخل

  :مستويات هي ومنه أن الكيفية تتحقق عرب البحث يف ثالثة 

العصيب قاعدة العالقة  ، وتكون فيها األعضاء الصوتية واجلهازالتحليل الفيزيولوجي للسياقات - 1

 .بالنشاطات الشفوية

التحليل السيكولوجي للعالقة بني السلوك اللغوي والسلوكات، مث الدراسة السيكولوجية ملختلف  - 2

 .ملختلف املعاين املصاحبة لنفس الكلمة عند خمتلف األفراد

عمار الدراسة اإلثنولوجية السوسيولوجية لطرق الكالم واختالفا�ا حبسب اجلماعات واأل - 3

 .والطبقات االجتماعية

اسُتعمل مصطلح الفينومينولوجيا Phénoménologie du langage :الظاهراتية اللغوية-ب

وباقي ...) الرغبة، اإلحساس، الشعور(أوال يف علم النفس ليدل على الظواهر السيكولوجية " علم الظواهر"

الظاهرة ووصفها كما هي معطاة، قصد حتليلها مظاهر الوعي يف حمتواه النفسي، والقائمة على مالحظة 

  .وحتديد خصائصها وفهمها على وجه اخلصوص

                                                                                                                                                                                   

التجريبية "قد وضع هذا النادي و ية الثانية غادر أعضاء هذا النادي بالدهم واستقروا يف الواليات املتحدة األمريكية ، وقبل احلرب العامل.القول 

 .اليت تقوم فكر�ا األساسية على قصر املشاكل والقضايا الفلسفية لدراسة صور اجلمل املنطقية" املنطقية

 .34يد علوش صاملقاربة التداولية ترمجة سع: فرانسواز أرمينيكو 1
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وتعين يف إطارها الفلسفي حتديد بنية الظواهر وشروطها العامة، مبعىن مشكل الظهور أو االنبثاق ألي 

أو جتلب  وأول التقاء للوعي الذي تثريه. ظاهرة كانت، والذي يتصل ألول وهلة اّتصاال مباشرا بالوعي

  .انتباهه ظاهرة معينة هو صلب املسائل اليت حتول الفينومينولوجيا معاجلتها

وميكن بيان تصوير هذه املسألة بأول وميض يثري البصر إليه، وهذه اإلثارة ال تبقى يف حميط االنفعاالت  

قصد رصد ) Essences(السيكولوجية ؛ بل ترتقي يف مضمو�ا الفلسفي األنطولوجي إىل فضاء املاهيات 

  .ماهية الظاهرة اليت تتجلى للوعي

فالفينومينولوجيا ختتص بصيغة صور الظواهر من خالل إضفاء املعاين والدالالت عليها وإكسا�ا 

مراتب االلتقاء بني الوعي واألشياء ومراحل الصياغة والداللة هي . ماهيات تعرب عن خصوصيا�ا ومتيزها

" هورسل"التوجه الذي يباشره الوعي اجتاه موضوعه، وهو ما يسمسه  ويتشكل املعىن من. الكائنة خارجه

منط العالقة اليت تربط الوعي مبضمون الظاهرة، إ�ا القدرة اليت  ، وهو Intentionnalitéبالقصدية 

  .ميتلكها الوعي يف رصد املوضوع، أو باألحرى كينونة الوعي كانفتاح على املوضوع

يعرف القصدية والفهم بوصفهما حدثني غري زمانيني، فقد متكن من  قد اختار أن" هورسل"ومبا أّن 

والتعابري اخلالية من أي  حتويل االتصال مع بقية البشر إىل جمموعة الشروط املنطقية اليت تتعلق باملعىن

  .، وبذا يعد عرضه للمعىن منطقيااحتمال

ونة اللغوية؛ إذ يبحث فيه صاحبه ومما يالحظ على هذا االجتاه أنه يبحث يف أطر فكرية أعم من الكين

يف العالقات والتصورات السابقة عن اللغة وهي يف غاية التجريد، كما أنه مبنظوره هذا يف الوعي والداللة ال 

يأخذ بعني االعتبار مقتضيات االستعمال اليومي، والذي يتغّري ويتنوّع حبسب اإلطارات الزمنية واملكانية 

  .ة العاديةاملختلفة اليت تقتضيها اللغ

فلسفة اللغة العادية  Philosophie du langage ordinaire: فلسفة اللغة العادية -ج

هي فلسفة تنطلق يف أساسها من ضرورة االهتمام باللغة الطبيعية العادية باعتبارها السبيل األهم إىل فهم 

موضوعا للدراسة " اللغة"ذ القضايا اليت يطرحها هذا احلقل، ال يكون البحث الفلسفي جمديا إال إذا اختّ 

  .الفلسفية
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أنه من الضروري الكشف عن منطق اللغة الطبيعية؛ اللغة  1"فيتجنشتاين"وقد رأى رائد هذا االجتاه 

أّن اليت يريدها ينبغي أن تكون بسيطة بسيطة منزوعة األقنعة «العادية اليت تستعمل يف احلياة اليومية ، غري 

. 2»لغة بسيطة بساطة احلياة اليومية، وهي حتقق التواصل بني مستعمليها  الفلسفية والعلمية، وكان يريد

ومن ههنا راح يكشف عن جوانب االتصال اللغوي مبراعاة مقتضيات االستعمال اللغوي احلي بني ركين 

  .العملية االتصالية

لى ومنهم ع" فيتجنشتاين"وقد طور هذا الطرح فيما بعد فالسفة أكسفورد الذين تبنوا أفكار 

، وما نالحظه على هذا االجتاه أنه استطاع رواده أن  Searleوسيرل Austin"أوستين"اخلصوص 

أفكارا  Austin"أوستينيقدم فلسفة حتليلية للغة �تم باملضامني واملقاصد يف العملية االّتصالية؛ إذ قّدم 

شبكة من املفاهيم  اليت توّسع يف دراستها ضمن" قيمة ضمن هذا األساس، وباخلصوص مسلمة القصدية

  :املرتابطة منها على وجه اخلصوص

 Principe de contact مبدأ التعاقد - 

 Double espace de la mise en scène مبدأ الفضاء املزدوج لتمظهرات فعل اللغة - 

l’acte de langage 

  Principe de la stratégie مبدأ االسرتاتيجية - 

  Explicite et inpliciteالصريح والضمين - 

 Mode d’organisation منط تنظيم اخلطاب - 

 Type de texte منط النصوص - 

مباحثها ال تعترب  كلها  وانطالقا من عرض االجتاهات املتفرعة عن الفلسفة التحليلية نالحظ أنّ 

؛ بل ما له عالقة وطيدة بذلك هو االجتاه الذي مل يقص اللغة الطبيعية، فاهتم باللغة يف استعماال�ا تداولية

وميكن أن نوضح موقع . ادية كاشفا عن القدرات واملضامني واألبعاد اليت تقتضيها العملية التواصليةالع

  :التداولية من االجتاهات الثالثة يف املخطط التايل

  

                                                             

م يف أسرة يهودية واسعة الثراء والثقافة، ختصص يف هندسة الطريان، مث درس الرياضيات والفلسفة 1889ولد فيتيجنشتاين يف فيينا عام  1

من أشهر مشاريعه العلمية السعي إىل اللغة املثالية اليت يكون بوسعها وصف الواقع . بكمبريدج1951تويف سنة" فرجيه، وراسل:واملنطق على يد

 .183املدارس اللسانية املعاصرة ص: نعمان بوقرة.ينظر د. ي وصفا دقيقااملاد

 .49األفعال املتضمنة يف القول بني الفكر املعاصر والرتاث العريب ص: د مسعود صحراوي 2
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4-  

 :الظواهر اللغوية التي درستها الفلسفة التحليلية -5

الكشف عن أهم الظواهر اللغوية اليت درستها الفلسفة التحليلية بودنا أن نشري أوال إىل التحول  قبل

السبيل واملوضوع " اللغة"العميق الذي مّس الدراسات الفلسفية؛ إذ اّختذت يف العصر احلديث 

اإلجابات عن األسئلة اليت يطرحها هذا احلقل املعريف، ومن هنا نالحظ أنه ال ميكننا األساسي لتقدمي 

الوقوف على كل الظواهر اليت طرحت يف ظل هذا التحول، بل سنقف على أهم املباحث اليت غذت 

  :الدرس التداويل، ونذكر منها ما يلي

وهو اجلزء األهم واألساسي من بنية الفعل الكالمي؛ ويعين   :الفعل المتضمن في القول  - أ

التصرف اإلرادي الذي ينجزه بالكالم، إنه اإلجناز الذي يؤديه املتكلم مبجرد تلفظه مبلفوظات 

األمر والنهي واالستفهام والتعزية والتهنئة والوعد وغريها من املضامني : معينة، ومن أمثلته

 .فعل كالميوالدالالت اليت يتضمنها أي 

 الفلسفة التحليلية

  الظاهراتية اللغوية

تدرس اللغة يف إطارها الوجودي، 

أعم منها الوجود السابق للغة، 

 .والوجود الالحق هلا

  فلسفة اللغة العادية

تدرس اللغة اليومية كما     

 يتكلمها الشخص العادي

  : الوضعانية المنطقية

تدرس اللغات الصورية     

املصطنعة، وتتخذ بديال عن 

 .اللغات الطبيعية

 غير معنية بمسألة التداولية التداوليةفي صميم  غير معنية بالتداولية
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ويراد �ا الوظيفة اللغوية اليت بواسطتها حتيل العالمة اللغوية على أي شيء يف العامل  :اإلحالة  - ب

اخلارجي ، وقد تبني لفالسفة التحليل كما للسانيني أن كل عالمة لغوية تؤطرها ثالثة 

 .مكونات؛ الدال، املدلول واملرجع

أن صدق مجلة ما متضمنة السم علم يقتضي «ملقصود بهواالقتضاء له صلة باإلحالة ، وا :االقتضاء -ج

  .قد يكون ذلك مع اجلملة املثبتة أو املنفية. 1»أن تكون هلذا الَعَلم إحالة

  .الصورة اللغوية والصورة المنطقية للجملة -د

  .االفتراض المسبق -هـ

  .االستلزام الحواري - و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .17اللسانيات الوظيفية، ص: أمحد املتوكل 1
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  مفاهيم عامة يف التداولية: المحاضرة الثانية

 يهتم واملعاصر؛ احلديث اللساين الدرس ساحة على وازدهر ظهر لغوي اجتاه التداولية الّلسانيات إن

 يف استعماهلا أثناء اللغة يدرس حيث وضبطا، دقة أكثر جعله ما هذا ولعل ،االستعمال أثناء اللغة بدراسة

  .املَخاطبني وأحوال املتكلمني أغراض وحبسب ،املختلفة املقامات

 ومقاصده، باملتكّلم فتهتمّ  التواصلية؛ العملية بأقطاب ،لّلغة دراستها سبيل يف الّتداولية الّلسانيات وتعىن

ه  اخلارجية واألحوال بالظروف �تم كما ،اخلطاب أثناء السامع حال وتراعي. التواصل لعملية ُحمرِّكا بعدِّ

 املتكلم غرض إىل الوصول يف ولتستغّلها جهة، من التواصل لتحقيق ضمانا التواصلية، بالعملية احمليطة

  .أخرى جهة من كالمه من وقصده

 مشاكل حل يف ويساهم ويفسرها اللغة ظواهر من كثريا يعاجل جديد، تواصلي علم إذن فالتداولية

 ميتحُّ  فنجده ،خمتلفة مشارب من معارفه يستمدّ  رحب جمال أّ�ا ذلك على ساعدها وممّا ومعوقاته، التواصل

  .1التحليلية والفلسفة واألنثروبولوجيا، االتصال وعلم واللسانيات ،املعريف النفس وعلم االجتماع علم من

 الّتوسع طابع أكسبها ممّا ،املختلفة اإلنسانية املعرفة مكاسب من كثري إىل تستند فالتداولية وبذلك

 سلة تعدّ  كانت بعدما ،البحوث بني مهمة مكانة لنفسها تّتخذ وجعلها للغة؛ املختلفة ُمعاجلا�ا يف والثراء

  .للسانيات مهمالت

 الصعوبة من أمر ويشملها ،جوانبها جبميع يُـِلمُّ  ،للّتداولية تعريف تقدمي إن:التداولية تعريف -1

 جندها أخرى جهة ومن ،جهة من هذا بعد، بناؤها يكتمل مل ونظرية لساين، مبحث أ�ا ذلك ،مبكان

 تتداخل أّ�ا كما ،3منه انبثق مصدر التداولية مبادئ من مبدأ لكل إذ ؛2عديدة معرفية مصادر تتقاذفها

                                                             

 ص, 2009, 1ط, األردن العاملي، للكتاب جدارا, احلديث تبالك عامل, الراهنة وقضاياها اجتاها�ا اللسانيات: بوقرة نعمان: ينظر 1

 دار, العريب اللساين الرتاث يف الكالمية األفعال لظاهرة تداولية دراسة, العرب العلماء عند التداولية: صحراوي ومسعود, 163ص.160

 املعرفة دار, املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق, حنلة أمحد وحممود, 26وص, 17ص, 2005, 1ط, بريوت, والنشر للطباعة الطليعة

 .11, 10 ص, 2002, )ط د(, اإلسكندرية, اجلامعية

 ط, اجلزائر, العلمة, والتوزيع للنشر احلكمة بيت, القدمي العريب الدرس يف تأصيلية حماولة مع, التداولية اللسانيات يف: بوجادي خليفة: ينظر 2

 .63 ص, 2009, 1

 PAUL"غرايس بول" فلسفة من نابعة" احملادثة نظرية" وجند, "التحليلية الفلسفة"تيار من انبثقت الكالم أفعال نظرية فنجد 3

GRICE ,17 ص العرب العلماء عند التداولية: صحراوي مسعود: ينظر(,…املعريف النفس علم رحم من ولدت املالءمة نظرية أنّ  كما. 
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 سنكتفي ولذلك ،ختصُّصه جمال من تعريفها يف ينطلق باحث كل جعل مما ،األخرى العلوم من كثري مع

  .فقط تعريفها يف جاء ما أهم بإيراد

 معان وله ،)دول( اللغوي اجلذر إىل العريب أصله يف التداولية مصطلح يرجع :المفهوم اللغوي - أ 

 ت(لزمخشريا البالغة أساس معجم يف ورد فقد ،والّتبدل الّتحول معاين عن خترج ال لكنها ،خمتلفة

 هلم الكثرة جعل ،عدوهم من فالن بين اهللا وأدال ،بكذا األيام، ودالت ،الدولة له دالت: دول«): هـ538

 األيام يداول واهللا…أحد يوم املسلمني على املشركون وأُديل ،بدر يوم املشركني على املؤمنون وأديل…عليه

  .1»بينهما يراوح ،قدميه بني يداول واملاشي ،بينهم الشيء وتداولوا... عليهم ومرة هلم مرة الناس بني

 على مداولة أي دواليك وقالوا بالّدول أخذناه ،األمر تداولنا«:منظور البن العرب لسان يف وجاء

 ،مرة وهذه مرة هذه أخذته األيدي وتداولته ،الناس بني يداوهلا واهللا دارت أي األيام ودالت… األمر

  .2»مرة وهذا مرة هذا فعمل تعاورناه مبعىن بيننا، واألمر العمل وتداولنا

 والّتبدل الّتحول: معاين على" دول"للجذر دالال�ا يف خترج تكاد ال أّ�ا العربية معاجم على فاملالحظ

 يشرتك واحد طرف من أكثر وجود يقتضي ممّا أخرى، إىل حال من أم آخر إىل مكان من سواء واالنتقال،

 أخرى حال إىل املتكلم، لدى حال من متحّولة اللغة حال وتلك« والّتناقل والّتبدل والّتغري التحّول فعل يف

 الداللة �ذه ثبوتا أكثر) تداولية( مصطلح كان ولذلك، بينهم يتداولو�ا ،الناس بني ومتنقلة ،السامع لدى

  .3»السِّياقية, النفعية, الّذارئعية األخرى املصطلحات من

 يف جذرية حتوالت اللسانية الدراسات شهدت: Pragmatique"4 :التداولـية مفهـوم مصطلح 

 جديد مصطلح ظهر والداللة، الرتكيب حيث من اللغوية بالبىن اللسانيون اهتم فبينما املفاهيمي، احلقل

 منذ اختيارنا وقع وقد«":الرمحن عبد طه" يقول ،"التداولية" مصطلح إنّه للغة، خاصة رؤية إىل حييل

                                                             

 .303 ص ،1 ج ،1998 ،1 ط بريوت، العلمية الكتب دار منشوراتالسود،  عيون باسل حممد: حتقيق: البالغة أساس 1

 .253،252 ص ،1994 ،3 ط ، 11ا�لد بريوت، صادر، دار العرب، لسان: منظور ابن 2

 .148 التداولية، ص اللسانيات يف: بوجادي خليفة 3

 الصـــــــــــــفة اشــــــــــــتقت ومنــــــــــــهactionلالعمــــــــــــ يعــــــــــــين الـــــــــــــذي Pragmaاليونــــــــــــاين األصــــــــــــل مــــــــــــن Pragmatique مصــــــــــــطلح ظهــــــــــــر 4

 امليـدان إىل االسـتعمال انتقـل ميالدي عشر السابع القرن من ابتداءً ... العمل مبعاين يتعلق ما كل على حييل الذي  Pragmatikosاليونانية

 لوصـيف الطـاهر: ينظـر» َعَمليـة مثـار ذات تطبيقـات إىل يفضـي أن شـأنه مـن اكتشـاف أو حبـث كـل تعـين Pragmatique فصارت العلمي

  . 6ص ،2006 جانفي17العدد اجلزائر، جامعة واألدب، اللغة جملة اللسانية، التداولية:
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 داللته باعتبار حقه املطلوب يويف ،ألنّه"براغماتيقا" للمصطلح مقابال 1"التداوليات" مصطلح على1970

 مطابق وحمسوس مادي هو ما كل إىل املصطلح هذا وحييل ، 2»معا"التفاعل"و"االستعمال"معنيني على

 أكثر توضيحه ينبغي لذا الغموض، بعض يشوبه مازال Pragmatiqueاملصطلح هذا أنّ  غري للحقيقة،

  .جماالته لتبيني

 يستحدث" الرمحان عبد طه" املغريب الباحث جعل الذي هو التداولية ملصطلح الثبوت هذا ولعل

 تداول« ":تداول" للفعل توصيفه يف يقول ،pragmatique ملصطلح ترمجته يف"التداويل ا�ال" مفهوم

 والدوران النقل مفهوم أنّ  أيضا املعروف ومن بينهم وأداروه الناس تناقله معىن يفيد بينهم كذا الّناس

 الكالم نقل: " فيقال ، احملسوسة التجربة نطاق يف مستعمالن مها كما امللفوظة اللغة نطاق يف مستعمالن

 يف يدّالن والّدوران فالّنقل...عليها جرى مبعىن األلسن على دار ويقال عنه، رواه مبعىن" قائليه عن

 ،...الفاعلني بني احلركة معىن على التجرييب استخدامهما ويف الّتواصل معىن على اللغوي استخدامهما

 موصوال القول يكون أن إذن التداول فمقتضى والّتفاعل الّتواصل: مها اثنني بني جامعا الّتداول فيكون

  .3»بالفعل

 بينهم، فيما والّتفاعل املخاطبني بني الّتواصل معىن حيمل الّتداول جمال كون إىل الباحث خيلص

 وارتباطه تداول للفعل اللغوية املدلوالت وهذه إجرائي، بفعل موصوال به املتلفظ القول يكون أن ومقتضاه

" الرحمان عبد طه" الباحث وضع حينما بالقبول يتلّقونه الباحثني جعل ما هو الرتاثية، باملمارسة املباشر

  19704 سنة  "pragmatique" األجنيب للمصطلح مقابال" الّتداوليات"

-"الرباغماتية" تسمية أصل يعود«و والذرائعية، والنفعية الرباغماتية مثل ملصطلح أخرى ترمجات هناكو  

 ديوي وجون بريس، ساندرز وتشالرلس موريس، تشارلز مثل السيمياء منظري إىل- اجلديدة الذرائعية أو

 واللسانيات، كالفلسفة:منه نبعت الذي احلقل حسب داللتها وختتلف. اخلصوص وجه على

                                                             

 هنـاك ألنّ . فقـط اللسـاين با�ـال لربطـه التداوليـة مصـطلح اخرتنـا لـذا شـامل مصـطلح إىل -الـرمحن عبـد طـه أطلقه الذي -تداوليات مصطلح 1

 اجلديـدة الرباغماتيـة... التداوليـة: بعلي حفناوي ،"والفالسفة املناطقة وتداولية اللسانيني، تداولية...اجلدد البالغيني تداولية: متعددة تداوليات"

 .50ص ،2006 جانفي ،17العدد واألدب، اللغة جملة احلداثة، بعد ما خطاب

 .28،ص2000الثانية الطبعة املغرب، البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز الكالم، علم وجتديد احلوار أصول يف: الرمحن عبد طه 2

 .244ص ،2ط ، البيضاء الدار العريب، الثقايف املركز الرتاث، تقومي يف املنهج جتديد 3

 املطلوب يويف ألنه) براغماتيقا( الغريب للمصطلح مقابال التداوليات مصطلح على 1970 منذ اختيارنا وقع وقد«: الرمحان عبد طه يقول 4

 ،»أحباثهم يف يدرجونه أخذوا الذين الدارسني لـدن من قبوال احلني ذلك منذ ولقي معا، والّتفاعل االستعمال: معنيني على داللتـه باعتبار حقه،

 .27ص ،2000 ،2ط ، املغرب البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز الكالم، علم وجتديد احلوار أصول يف: الرمحان عبد طه
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 بني اخللط عدم إىل االنتباه مع اللغوي، إىل منه األديب املصطلح إىل أقرب فالذرائعية. 1»...واالتصال

 أمهية له ما كل على حيّبذ الذي الفلسفي املذهب هو  Pragmatisme الرباغمايت واملذهب التداولية

  .ا�ردة أو املطلقة القضايا يف البحث ويتجنب للبشر،

 pragmaticos ويف اإلغريقيةpragmaticus يف الالتينية pragmatiqueاستعمل مصطلح 

لكن ". الرباغماتية"وقد ارتبط توظيفه يف العصر احلديث يف بداية ظهوره بالفلسفة األمريكية " عملي"مبعىن 

والذي نقصد به هذا االجتاه اللغوي اجلديد الذي " التداولية"يف اللغة العربية جيب أن نفرق بني مصطلح 

والرباغماتية أو ما يرتجم " pragmatique يعىن بقضايا االستعمال اللغوي، ويقابله املصطلح الفرنسي

أو النفعية أو غريها كمذهب فلسفي جترييب عملي؛ جتاوز املذهب العقالين وطور االجتاه " بالذرائعية 

التجرييب ، ال تقوم على معاين عقلية ثابتة أو  تصورات قبلية، تربتط بالواقع التجرييب ، حتاول أن تفسر 

  ها مصطلحل، ويقاب"العملية"احلسية؛ بل بتتّبع واقتفاء أثر نتائجها  الفكرة ليس مبقتضيا�ا  العقلية أو

pragmatisme وشيلر وغريهم" ويليام جيمس وجون ديوي"ومن روادها. 

 أنّا حني يف"  تداولية" أنّه على املعاصرة النقدية العربية يف اصطُنع وقد« :  :يقول عبد امللك مرتاض

 االستعمال هذا صيغة ألن الغريب، االستعمال أصل يف عليها، ورد اليت الّصفة �ذه كذلك أنه يف نشك

)pragmatique ، pragmatics (املعرفية النزعة ياء وجود على تدل ال )أو فلسفية أو علمية 

 ملا أخرى صيغة يصطنعون فاألجانب" الصناعية الياء" إقناع بغري العرب النحاة عليها يطلق واليت) أدبية

 فكيف) Pragmatisme / pragmatism" (ـيـه" األصح على الثنائية الالحقة أو الياء هذه يقابل

 على نطلق أن نقرتح ولذلك…  ؟ واحدة عربية بصيغة أصلهما يف اثنني مفهومني العرب حنن نرتجم

:  املذهبية النزعة إىل املنصرف اآلخر املفهوم وعلى ،…) اللغة تداول أي" (التداول" األول املفهوم مقابل

  .2» العربية نُطوّع حىت وذلك" التداولية"

ل ونتيجة لتعدد منطلقا�ا واختالفها يف الدراسة التداولية حدث نوع من التداخل بني حقوهلا وحقو 

، وباخلصوص يف ترمجتها يف اللغة العربية ، ومنه نالحظ أن مصطلح أخرى، أّدى إىل تنوّع التسميات

  :خمتلفنيقد ارتبط باجتاهني " التداولية"

                                                             

 ،2006 جـــانفي17العـــدد اجلزائـــر، جامعـــة واألدب، اللغـــة جملـــة احلداثـــة، بعـــد مـــا خطـــاب اجلديـــدة الرباغماتيـــة...التداوليـــة: بعلـــي حفنـــاوي 1

 .59ص

 ،2005 ،10العدد اجلزائر، العربية، اللغة لرتقية والتقنية العلمية البحوث مركز ، اللسانيات جملة والّسياق، الداللية بني اللغة تداولية 2

 67. 66ص
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يهتم باجلانب االستعمايل للغة يف السياقات املختلفة فيحاول جتاوز الطرح املتوارث للبنية اللغوية : األول

  .من أجل الكشف عن الوظيفة العملية للغة

  .منطلقه فلسفي، حياول حبث القضايا املعرفية من خالل آثارها العملية: الثاين

 دي"من - "langue"اللساين للنظام ختلص اليت الدراسة من اللساين البحث انتقل

 االتصايل التوجه على تركز لسانية دراسة إىل- Chomsky"تشومسكي"إىل Saussure"سوسير

 خبصائص تتعلق للغة التداولية اجلوانب«فـ اللغوي؛ واالستعمال Paroleالكالم يف بالبحث والوظيفي

 موضوع للخطاب، ا�تمعي النوع املخاطبني، فعل ردود للمتكلمني، النفسية للحوافز استعماهلا

 الكيانات بني والعالقة والداللية اللسانية لألبنية الشكلية اخلواص النحوي للجانب باملقابل اخل...اخلطاب

  .1»والعامل اللسانية

 وكان األلفاظ، بني الداخلية العالقات أي بينها فيما األدلة بعالقة يهتم الرتاكيب علم كان فإذا    

 تعددت التداولية مصطلح فإنّ  اخلارجي؛ بالعامل األلفاظ عالقة أو بالواقع األدلة عالقة يعاجل الداللة علم

  .االستعمال يف اللغة دراسة يف تصب مجيعها كانت وإن تعريفاته

 نظره يف وهي 1938 سنة"  C. Mouris" موريس تشارلز" به جاء للتداولية تعريف وأقدم     

 حد على والسيميائيات اللسانيات يشتمل تعريف أنّه ،غري 2»ومستعمليها العالمات بني العالقة تعاجل«

  . واآليل احليواين إىل اإلنساين ا�ال يتجاوز أنّه كما السواء،

 مفهوم ربطا فقد Anne Reboulربول آنو Jaque Moeschlerموشالر جاك" أما 

 املقابلة اللغوي االستعمال دراسة« بأّ�ا تُعّرف للتداولية املوسوعي القاموس ففي اللساين، با�ال التداولية

 قد السابقة الدراسات كانت فإن ؛3»خاصة بصفة اللسانيات اهتمام من يعد الذي اللساين النظام لدراسة

 العلمية لتوخي اللسان بدراسة واهتمت  Langue et Paroleوكالم لسان إىل اللغة قسمت

 التداولية فإنّ  آلياته، يف التحكم ويصعب فرديا لكونه دراستها من الكالم بذلك فأقصت واملوضوعية،

                                                             

1Jean Dubois et des autres, Dictionnaire de linguistique, Libraire  Larousse, Parie1973, 

p.388   

  .8 ،ص1986القومي، اإلمناء مركز علوش، سعيد ترمجة التداولية، املقاربة: أرمينيكو فرانسواز 2

3Jaque Moeschler- Anne Reboul: Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, Edition 

Seuil 1994, P.17. 
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 دراسة جمرد ليس الكالم حنو التحليل توجيه عملية« أنّ  غري اللغوي، االستعمال أو الكالم بدراسة اهتمت

 دراسة فهي ،1»الكالم فيها مبا كليتها يف للغة دراسة احلقيقة يف ولكنها السوسريي، باملصطلح" الكالم"لـ

 تداوهلا أي الواقعية واملواقف السياقات شىت يف اللغة استخدام دراسة أي جوانبها؛ خمتلف من اللغة تشمل

  .عمليا

بني اللسان والكالم ) سوسري(لنضع مقابلة : "حماوال ضبط مفهوم التداولية" فردناند هالني"يقول   

�دف . أن تكون موضوع دراسة منظمةموضع السؤال، ولنرفض اعتبار التداولية أن ليس يف وسعها 

التداولية إىل بلورة نظرية ألفعال الكالم، أي مناذج جمردة، أو مقوالت تصدق على السلوكات امللموسة 

  .)2("والشخصية اليت ننجزها وحنن نتكلم

 يعاجل التداويل املكون« أنّ  يرى فهو بالسياق؛ التداولية الدراسةMaigueneau "منقونو" يربط 

  . حمدد سياق خالل من املتكلم قصد حتديد إىل التداولية تسعى حيث 3»سياقا�ا يف امللفوظات وصف

 اليت الطريقة« تدرس فالتداولية القول، متضمنات استخراج ميكن السياق حتديد خالل ومن      

 تكون عندما وخاصة مفرد، سياق داخل له يقال ما خالل من ضمنية مقرتحات املخاطب �ا يستخرج

 إبراز التعريف �ذا" Maigueneau "منقونو"حياول حيث4»...ما استدالل إلطالق خمصصة العبارة

  .والسياق املعىن بني العالقة دراسة خالل من L'implicite الضمين للمعىن التداويل البعد

 François" ريكاناتي فرانسوا"و Marie Diller" ديير ماري" وهناك تعريف لساين آخر لـ 

Récanati شاهدة اخلطاب يف اللغة استعمال دراسة« هي التداولية أنّ  وهو آخر تعريفا اقرتحا فقد 

 العبارة حتققها اليت اإلبالغية املقدرة عن الكشف حتاول التداولية أنّ  ذلك 5»اخلطابية مقدر�ا ذلك على

فإذا أردنا أن حنلل هذا القول من أجل الوقوف على  االستعمال، يف اللغة داللة بذلك وتدرس اللغوية،

  :املقصود من هذا احلد فإننا نسجل النقاط اآلتية

 .التداولية علم يهتم بدراسة اللغة اإلنسانية يف االستعمال - 

                                                             

  .56-55ص2007 الثانية الطبعة الالذقية، سورية، احلوار، دار احلباشة، صابر ترمجة غوفمان، إىل أوستني من التداولية: بالنشيه فيليب 1

  .155، ص 1999، السنة الثالثة، ديسمرب 24التداولية، ترمجة وبّا حممد، جملة الفكر والنقد، العدد : فردناند هالني  2

 ،2006-2005األوىل الطبعــــة االخــــتالف، منشــــورات حييــــاتن، حممــــد:ترمجــــة اخلطــــاب، لتحليــــل املفــــاتيح املصــــطلحات: منقونــــو دومينيــــك 3

  .98ص

4  Dominique Maigueneau: Aborder la linguistique, Édition du Seuil collections Mémo, 

paris P.29  

 .8.ص علوش سعيد ترمجة التداولية، املقاربة: أرمينيكو فرانسواز 5
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 .تسعى التداولية إىل الكشف يف املقدرة اإلبالغية اليت حتققها العبارة اللغوية - 

  .تفيدها اللغة يف االستعمالالتداولية حبث يف الدالالت اليت  - 

 اللغة إىل تتطرق التداولية« أنّ  يرى الذي F. Jacques" جاك فرانسيس" تعريف جيمعه ما وهذا 

 .1»معاً  واجتماعية وتواصلية خطابية كظاهرة

 الفكرية خلفيا�ا لتنوع نظرا مبكان الصعوبة من يعدّ  للّتداولية، موحد تعريف على الوقوف حماولة ولعل

 قّدمه ما أبرزها ومن اهتماما�م، وجماالت أصحا�ا ختّصصات حبسب التعريفات فتعّددت والثقافية،

 واجتماعية وتواصلية خطابية كظاهرة اللغة إىل التداولية تتطرق«  ،francis jaques" جاك فرانسيس"

 ما كل ومراعاة استعماهلا، سياق يف دراستها إىل لّلغة) السكونية( البنوية الّدراسة تتجاوز فالتداولية. 2»معا

« بكو�ا" دالش اجلياليل" الباحث عرّفها ولذلك املتكّلمني، مقاصد من له ختضع وما أحوال من �ا حييط

 من يُعين كما وخطابا�م أحاديثهم صلب يف اللغوية لألدلة الناس استخدام كيفية يدرس لساين ختّصص

 يف التداولية، تعريف بإمجال كالمه يردف مث 3»واألحاديث اخلطابات لتلك تأويلهم بكيفية أخرى جهة

 �تمّ  االستعمال أثناء اللغة بدراسة عنايتها إطار يف أل�ا.4»التبليغية امللكة أو احلوار لسانيات هي«: قوله

 جناعة شروط يف وتبحث وظروفه، السامع وحال ونواياه، املتكلم قصد فُرتاعي الّتحاور و الّتخاطب بعناصر

 بالعمل يّتصل ما بكل تُعىن إذن فالّتداولية �م، حييط ما وكل املخاطبني بني احلوار وسالمة الرسالة،

  .للّتواصل وضمانا املعىن، عن حبثا الّتخاطيب

ه الرمحان، عبد طه املغريب الفيلسوف وجيعلها  بوصف ختتصّ  العربية، الثقافة إىل أدخلها من أّول بعدِّ

 الّناس عاّمة من الرتاث صانعي بني والّتفاعل الّتواصل مظاهر من مظهرا كان ما« كل

 صانعي بني والّتفاعل الّتواصل حملّ  إذن هو الرتاثية، التجربة يف" التداول مبجال" ،فاملقصود...وخاّصتهم

  .5الرتاث

 واجتماعية سياقية معطيات وفق اللساين االتصال يف اللغوي االستعمال دراسة إىل التداولية تسعى

 اإلنسانية القدرات على والتعرف لالستعمال الكلية  القوانني بإجياد« �تم كو�ا يف أمهيتها وتكمن معينة،

                                                             

 .8ص ، علوش سعيد ترمجة التداولية، املقاربة: أرمينيكو فرانسواز 1

 .12ص نفسه 2

 .1ص ،1992 اجلزائرية،اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان حيياتن، حممد: ترمجة التداولية، اللسانيات إىل مدخل 3

 .نفسه املرجع 4

 .244ص الرتاث، تقومي يف املنهج جتديد: الرمحان عبد طه 5
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 تبحث أّ�ا كما ، 1»اللغوي االستعمال علم تسمى بأن جديرة مثّ  من التداولية وتصري اللغوي، للتواصل

 التداولية مفهوم فإنّ  هنا ومن  2»املتكلم معىن دراسة أو املتكلم مقاصد السامع اكتشاف كيفية« يف

 العناصر فتدرس حمدد، سياق يف املتخاطبني بني والعالقة األقوال يف لتبحث اللغوية؛ البنية حدود يتعدى

 القوانني وكذلك والتصريح التلميح تدرس كما واملكانية الزمانية واملبهمات كالضمائر اخلطاب يف الذاتية

 وتفسري القول إنتاج كيفيات حول دقيقة تفسريات إعطاء التداولية وحتاول واحلجاج، اخلطاب تضبط اليت

  .وغاياته مقاصده

جزء من علم أعم هو دراسة التعامل اللغوي من حيث هو جزء من  Austinوالتداولية عند أوستني

التعامل االجتماعي ، و�ذا املفهوم ينتقل باللغة من مستواها اللغوي إىل مستوى آخر ؛ هو املستوى 

فالتداولية تدرس االّتصال اللغوي يف إطاره االجتماعي، بالكشف عن 3.االجتماعي يف نطاق التأثري والـتأثر

ملعطيات اليت تسهم يف إنتاج الفعل اللغوي من جهة ، كما تبحث يف فاعليته وآثاره العملية من الشروط وا

  .جهة أخرى

فالتداولية إذن تعىن بالشروط والقواعد الالزمة املالئمة بني أفعال :" ويف هذا اإلطار يقول صالح فضل

               .4"القول ومقتضيات املواقف اخلاصة به؛ أي العالقة بني النص والسياق

  

  

  

  

  

                                                             

 للطباعــة الطليعــة دار العــريب، اللســاين الــرتاث يف الكالميــة األفعــال لظــاهرة تداوليــة دراســة العــرب، العلمــاء عنــد التداوليــة: صــحراوي مســعود 1

  .15،ص2005 األوىل الطبعة ، لبنان بريوت والنشر،

 .12ص. 2002 اجلامعية املعرفة دار ، املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق: حنلة حممود أمحد 2
 .8سعيد علوش، ص: فرانسواز ارمينيكو، املفاربة التداولية، تر  3
 .25- 24بالغة اخلطاب وعلم النصص 4
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  .المرجعية المعرفية للسانيات التداولية:المحاضرة الثالثة

 األمريكي الفيلسوف إىل الغربية الثقافة يف الّتداولية مصطلح استحداث يف الفضل يعود :نشأة التداولية

 سنة ،"ميتافيزقيا" جملة يف مقالتني نشر حينما) ch.s.peirse(1839/1914" بريس ساندرس تشارلز"

 حيث واضحة؟ أفكارنا جنعل كيف:العلم ومنطلق االعتقاد؟ تثبت ميكن كيف" بعنوان 1979و 1978

 يتم؟ وكيف الفعل؟ يتم مىت: بقيمتني مقرون أنه ذلك فعلية، لعادات إبداع طبيعته يف الفكر أن على أكد

 أن إىل ليصل ملموسة، نتيجة إىل الفعل يؤدي الثانية احلالة ويف األوىل حالته يف باإلدراك مقرتنا فيكون

  .1األفكار ملختلف والقاعدة األساس تشّكل اليت هي والفعل، والّتطبيق املمارسة

 charles) wiliam موريس تشارلز الفيلسوف إىل الّتداولية ملصطلح استعمال أول ويرجع

mouris (يف وذلك العالمات، لعلم العام لإلطار حتديده سياق يف تعريفا هلا قدم حيث ،1938 سنة 

« أنّ  إىل ليصل ،)والتداولية والداللة الرتكيب(اللغة تعاجل اليت الّتخصصات خمتلف على فيه ركز له مقال

 تعريف وهو.2»العالمات هذه ومستعملي العالمات بني العالقة تعاجل اليت السيميائية من جزء التداولية

  ).السيميائي ا�ال( اللسانية غري ا�االت من غريه ليشمل اللساين ا�ال يتجاوز

 بيد الّلغة يف الفلسفي الّتفكري من انبثق واضحة، حدودا بعد ميتلك مل وغزيرا جديدا درسا التداولية ُتشكِّل

  .حديثنا موضوع الّلسانية الّتداولية وخباّصة حتليله، أدوات صقل على ليعمل جتاوزه ما سرعان أنّه

" أرسطو"تبعه مث ،"سقراط" يد على بدأت التفكري يف قدمية لطريقة جديد اسم التداولية اللسانيات إنّ 

 تغّذيها ،"باركلي" يد على إالّ  للفلسفة نظرية باعتبارها الوجود إىل تظهر مل أ�ا بيد بعده، من والرواقيون

  .3االجتماع وعلم النفس وعلم واألنثروبولوجيا واللسانيات الفلسفة: رأسها على العلوم من طائفة

 أمهلتها اليت اللغوية املشاكل من لعديد حلّ  عن يبحث اللغة دراسة يف جديد جتاها الّلسانية فالّتداولية

 أنّ  ،karnab كارناب يعرتفولذلك  »)الداللة الرتكيب، الفونولوجيا،( حنو �ا �تم ومل اللسانيات

 أنّ  كما. 4»اللسانيات قاعدة إّ�ا: بقوله هذا من أكثر إىل يذهب بل وجديد، غزير درس التداولية

                                                             

 ، واآلداب والفنون للثقافة الوطين ا�لس الفكر، عامل ،)والتجديد التأسيس( املعاصرة الفلسفة يف والّرمز العالمة: بغورة الزاوي: ينظر 1

 199ص ،35 ا�لد ،3 العدد ،2007 مارس الكويت،

 .29ص اليوم، التداولية: روبول آن موشالر، جاك: وينظر. 12ص ، علوش، سعيد:ترمجة التداولية، املقاربة: أرمينيكو فرانسواز 2

 .163ص الراهنة، وقضاياها اجتاها�ا اللسانيات: بوقرة نعمان: ينظر 3

 2ص ،2004 ،1ط بريوت، املتحدة، اجلديد الكتاب دار تداولية، لغوية مقاربة اخلطاب، اسرتاتيجيات: الشهريي ظافر بن اهلادي عبد 4
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 والبحث الباحث على نفسها تفرض األسئلة من مجلة عن لإلجابة جاّدة حماولة تشّكل الّتداولية الّلسانيات

 اإلنسانية العلوم من عديدا ذلك سبيل يف متوسِّلة عنها، اإلجابة عن الّلسانيات وعجزت بعامة، العلمي

 يتكلم من نتكلم؟ حني بالّضبط نقول ماذا نتكّلم؟ حني نصنع ماذا: قبيل من أسئلة وهي واالجتماعية،

 كيف أخرى؟ أو مجلة عن اإل�ام يرتفع حىت نعلم أن علينا ماذا من؟ وألجل يتكلم من يتكلم؟ من ومع

  . ما؟ لقصد العريف املعىن إىل نَركن أن ميكن هل قوله؟ نريد كنا الذي غري آخر شيئا قول ميكننا

  :الدراسات التداولية ما يليومن العلوم اليت غذت 

هي مذهب فلسفي جديد، استطاع رواده أن يتجاوزوا مبنهجهم املستحدث  :الفلسفة التحليلية –أ 

يف معاجلة القضايا العالقة يف الفلسفة ، متجاوزين الفلسفة التقليدية بتحويل بؤرة االهتمام إىل اللغة يف حد 

األفعال "احلقل التداويل يف الدراسات اللغوية وهو ما يُعرف بـذا�ا، فمن هذا املنهج انبثق أهم وأساس 

  .الكالمية

وهي اجتاه جترييب عملي يعتمد على الواقع اخلارجي ، ويهتم به كما يتبدى يف :الفلسفة البراغماتية- ب

خرباتنا احلسية، فالفيلسوف الرباغمايت يتجه إىل دراسة ما هو متعّني وحقيقي، ال يفرض الكشف عن 

ق معّينة، او حتقيق نتائج معينة ثابتة، ومن أجل اتّباع طريقة تساعد على حتقيق األفكار واملعاين يف حقائ

" املعاين، باالعتماد على معيار الصدقالواقع اخلارجي فهي تسعى ملعرفة ما هو زائف وما هو حقيقي من 

  .ين واملعتقداتحتليل املعاالذي يُتوّصل إليه من 

":" ربامجاتيني مرتبط بالنجاح العملي، أو ما يرتجم إىل سلوك ناجح يقول جيمسعند ال" الصدق"ومعىن 

إن األفكار تصبح صادقة بقدر ما تساعدنا على أن نربطها بأجزاء من خربتنا بطريقة تؤدي إىل سلوك 

ناجح يف احلياة، ويضيف إنه ينبغي عليك إن تستخرج من كل لفظ قيمته الفورية الفعلية ، وأن تضعه 

العمل يف نطاق جمرى خربتك؛ حبيث تكون قيمة الفكرة مرتبطة بنجاح السلوك الذي يؤديه اإلنسان  موضع

  .، وهذا الطرح يعّد من أهم الطروحات اليت استفادت منها التداولية1"بناًء على اعتقاده يف صحتها

يعىن بالطريقة هذا العلم الذي جتاوز البحث يف األمراض الذهنية؛ إذ أضحى : "علم النفس المعرفي- ج

ويف هذا اإلطار ُقّدمت حبوث متنوعة لتفسري ذلك أفادت منها التداولية . اليت يشتغل وفقها الذهن البشري

ومن ذلك التفسري . ويف تفسري العمليات االستداللية يف إدراك أبعاد الفعل اللغوي" نظرية املالءمة"يف 

                                                             
 .24ص.بالغة اخلطاب وعلم النص: صالح فضل  1
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تغال الذهن البشري اشتغال تراتيب، وجتري فيه إذ بّني أّن اش  Jerry Fodor"جريي فودور"الذي قدمه 

عرب مراحل متالحقة؛ وكل ...) مرئي أو مسعي، أو لغوي(معاجلة املعلومة اإلخبارية مهما كان مصدرها 

والكل يتم يف  1".مرحلة منها تقابل مكونا من مكونات الذهن ، وهي احملولة والنظام الطريف والنظام املركزي

ومن هذا التوضيح أفادت التداولية؛ إذ تندرج بوضوح ضمن . عاجلة املعطياتخمتصة مب" منظومة"إطار 

النظام املركزي الذي يعمل على إمتام التأويل الذي يتم على مستوى النظام اللغوي الصرف، وحتقق هذه 

  .املهمة من خالل مقارنة املعلومة مع معلومات أخرى 

واليت تتجلى بوضوح يف  Paul Griceأفادت التداولية من فلسفة بول غرايس  :نظرية المحادثة -د

فقد أدخل فيه مفهومني مهمني يعدان من أهم املفاهيم اليت �تم  )1975"(منطق احملادثة:"أشهر مقال له

ورا ويقدم ضمن هذا املقال مفهوما متط" مبدأ التعاون"�ا اللسانيات التداولية، ومها االستلزام احلواري و

ميكن التمييز بني "مقاربة إلنتاج اجلمل وتأويلها  ومنه   للداللة الطبيعية والداللة غري الطبيعية، كما يصوغ

اجلملة والقول؛ فاجلملة هي سلسلة من الكلمات الت ميكن لزيد أو عمرو أو صاحل التلفظ �ا يف 

تلفظ جبملة ، وهو يتغّري بتغري مالبسات خمتلفة، وال تتغري هذه املالبسات، أما القول فهو حاصل ال

 وهو يتحدث عن ابنه حممد يوم" ابين البكر حيتل املرتبة األوىل يف صفه"فإذا قال زيد. املالبسات والقائلني

وهو يتحدث عن ابنه " ابين البكر حيتل املرتبة األوىل يف صفه"، وإذا قال عمرو1947حزيران /جوان/1

ابين البكر حيتل املرتبة األوىل يف صفه وهو :"وإذا قال صاحل ،1956كانون األول/ديسمرب30اهلادي يوم

فإن كال من زيد وعمرو وصاحل قد تلفظوا بنفس اجلملة  1997آب/أوت15يتحدث عن ابنه املنذر يوم 

لكن الداللة التواضعية املتعلقة باجلملة امللفوظ �ا ظلت قارة، وهذا . 2"لكنهم أنتجوا ثالثة أقوال خمتلفة

  . اجلملة والقول يعد من أبرز املفاهيم اليت ركزت عليها اللسانيات التداوليةالتمييز بني

املفاهيم اجلديدة للمنطق اليت جتاوزت دالالت املنطق الصوري املتوارثة؛ ألنه مل يتمكن من  :المنطق -ه

اجية بوجه تفسري بعض الظواهر اليت تطرحها العلوم اإلنسانية والعوم االجتماعية بشكل عام والبنية احلج

باإلضافة إىل مفاهيم وأفكار أخرى ظلت يفيد منها االجتاه التداويل يف معاجلة وإثراء القضايا .خاص

اللغوية، فهذا األمر هو الذي جعل صالح فضل يذكر أنه ذو طبيعة غري ختصصية تغذيه مجلة من 

  . 3"العلوم

                                                             
 .73التداولية اليوم علم جديد للتواصل، تر، سعد الدين دغفوس، وحممد الشيباين، ص: آن ربول جاك موشالر 1
 .55املرجع السابق ص 2
 .24بالغة اخلطاب وعلم النص ص 3
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  :للتداولية الدرجات الثالث :ةلرابعا محاضرةال

 F.Armengaud أرمنغو فرانسواز قامت لذلك الشديد الثراء بسمة التداولية املباحث تتسم    

  .ثالث درجات ذات تداولية أسس الذي  Hansson هنسن برنامج على التداولية املقاربات أهم بعرض

    :للتداولية الثالث الدرجات

 حتّدد اليت الدرجات هذه خالل من  التداولية أجزاء خمتلف بني التوحيد Hansson هنسن حاول

  .آخر إىل مستوى من التدرجيي املرور فكرة

 االجتماعية الظروف جممل«وهو ، Contexteالسياق على اللغوي اإلنتاج حتليل يف التداولية ترتكز 

 وهي... اللساين واالستعمال االجتماعي السلوك بني املوجودة العالقات لدراسة االعتبار بعني تؤخذ اليت

 على بينهما الشائعة واملعارف والتجارب والنفسية الثقافية والوضعية واملتلقي املرسل بني املشرتكة املعطيات

 يتعقد الّسياق أن كما ، درجة كل إىل بالنسبة االعتبار يف وضعها يتم هذه السّياق ومظاهر 1»السواء حد

  .أخرى إىل درجة من

 اخلطوة التصّور  هذا أضحى« حيث السياق على تركز التداولية عن انبثقت اليت النظريات ومعظم   

 يف ومتداخلة خمتلفة تيارات ثالثة ظهور إىل ذلك أفضى وقد التداولية، النظريات وهيكلة تنظيم يف األوىل

  :هي الدرجات وهذه ، 2»التداولية بنظريات يسمى ملا العام النسق تشكل نفسه الوقت

 هنا، أنا،(مثل من اإلشارية بالعالمات وتتعلق:اإلشارية الرموز دراسة: األولى الدرجة تداولية  -1 

 من إال الرموز هذه إحاالت تتحدد وال احلديث، سياق يف مرجعيتها وتتضح األقوال يف تتجلى اليت) اآلن

 فالضمائر واملكان، والزمان املتخاطبني بني العالقة إطار يف أكثر وتتضح فيه تُوّظف الذي السياق خالل

  . استعماهلا ظروف حسب إحالتها ختتلف واملكان الزمان وإشارات

 للقول الضمنية الداللة وتدرس:التواصلي والمعنى الحرفي المعنى :الثانية الدرجة تداولية-2-

 اإلحاالت وكشف املوضعة سياق من«السياق مفهوم توسيع يتم املستوى هذا ويف احلريف، املعىن بتجاوز

 لرفع التدخل يقع املوضعة سياق يف وكما" حدس"ک املخاطبني عند عليه املتعارف السياق إىل واملنفذين

                                                             

1 Jean Dubois et des autres: Dictionnaire de linguistique, p.120. 

  .12ص. 2003 ،  1ط االختالف، منشورات التداولية، النظرية ضوء يف املسرحي اخلطاب حتليل: بلخري عمر 2
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 حبسب خمتلفة قضايا عن وتعّرب  إشاريات على تشتمل ال وهي حىت كذلك، اجلمل يف اإل�امات

.                                              إشاريات على احتوائها عدم من بالرغم مبهما اجلملة معىن يكون فقد 1»السياق

 املستوى إىل الصريح املستوى من الداللة انتقال كيفية معرفة إىل الثانية الدرجة تداولية تسعى    

 مسلمات أو وأحكام اخلطاب قوانني نظرية« هي بالدراسة النمط هذا تتناول اليت والنظريات التلميحي،

 املضمرة واألقوال املسبق كاالفرتاض خطابية ظواهر من عنها ينبثق وما –التسمية حسب– احملادثة

. 2»املتخاطبون فيها يشرتك اليت واملعتقدات املعلومات جممل فهو النمط؛ هذا يف السياق أّما واحلجاج،

 غري معىن من القول يتضمنه عّما والبحث احلريف املعىن جتاوز ينبغي اللغوية العبارة مقصدية عن وللكشف

  .مباشر

 األفعال نظريات تضم اليت الدراسات وتشتمل:الكالمية األفعال نظرية :الثالثة الدرجة تداولية-3-

 ذات أفعال إىل تتحول حمددة وضعيات ضمن الصادرة األقوال أنّ  مفادها مسلمة من تنطلق« و الكالمية

 اللغوي اإلجناز من تتحقق اليت األغراض حسب األبعاد هذه وختتلف. 3»اجتماعية أبعاد

Performative، معينة تواصلية وضعية يف اللغة استعمال عرب إجنازه يتم ما مبعرفة  األمر يتعلق.  

 من جمموعة بفضل ذلك وكان الكالم، أفعال لنظرية املؤسسني أوائل من Austin"أوستين" ويُعَترب 

 قدم فقد ؛"جيمس ويليام عند األديب اخلطاب على اللغوية األفعال نظرية تطبيقية: "أمهها من األعمال

  .الكالم ألفعال دقيقة متييزات

 للتداولية الثالثة الدرجات خالل ومن ،Searle"سيرل" تلميذه أكثر التصنيفات هذه طّور وقد    

  .بينها فيما ومرتابطة متداخلة – احلقيقة يف -  النظريات هذه أنّ  جند

 عام بشكل والتواصل باخلطاب يهّتم شاسع مشروع فهي التداولية، أمهية لنا تّتضح سبق ما خالل ومن

نستشف أن التداولية تنطوي على قدر كبري ومتعدد من …  واحلجاج والتضمني واإلجناز احملادثة: يضم

هناك الكثري من النظريات اليت اكتنفتها التداولية وتبنتها بالسري وفقها يف تعاملها مع و احملاور واآلليات، 

 théorie de، والنظرية التلفظية théorie de l’argumentationاللغة كالنظرية احلجاجية 

l’énonciationاخل..، ونظرية املالءمة  

                                                             

  .51ص التداولية، املقاربة: أرمينيكو فرانسواز 1

 .13ص املسرحي، اخلطاب حتليل: بلخري عمر 2

 .13ص نفسه، 3
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 Les actes de langage:الكالمية األفعال نظرية: الخامسةالمحاضرة 

قد نستعمل اللغة يف كالمنا للقيام بفعل ما وللتأثري على املتلقي، هذا املفهوم وّسعه   

، 1955سنة  Harvard" هارفارد"يف احملاضرات اإلثنا عشر اليت ألقاها يف جامعة " Austin"أوستني"

، والذي ترجم إىل "How to do think with words"يف كتاب عنوانه  1962ونشرت سنة 

 جاء ذإ "نفعل نقول عندما". )Quand dire, c’est faire")1"إىل  1970للغة الفرنسية عام ا

 نظرية بذلك فتأسست اللغة، استعماالت دراسة على املفكرين أمام واسعا جماال فتحت ثورية بأفكار

  ."Searle"" سيرل" طرف من ذلك بعد واستأنفت الكالمية، األفعال

  :لألفعال الكالميةAustin "تصنيف أوستين -1    

على فكرة اإلجنازية، واليت مفادها أن بعض امللفوظات يف Austin "أوستين"ترتكز نظرية     

حقيقتها ال تصف شيئا يف العامل، وال ميكن احلكم عليها مبعيار الصدق أو الكذب، ولكنها تؤدي 

 "أوستينقام . نجاح يف اإلجنازوحيكم عليها مبعيار الفشل أو ال...) مثل الوعد، التحذير(أفعاال

Austinقول شيء ما على «فوجد أّن ) الوصفية(بالتمييز بني العبارات اإلجنازية والعبارات غري اإلجنازية

أما ...وجه خمصوص هو إجنازه، من أمثلة العبارات الوصفية اليت تصف إحساسات أعتذر، إين متأسف

اإلجناز (وشرط العبارات اإلجنازية هو مالءمتها للواقع...أدعم رأيي، أتنبأ، أتوقع:العبارات اإلجنازية

هو يف الواقع ) أعد بذلك(فالوعود مثال تتضمن التزاما معينا من جانب املتكلم ينجزه عند قوله 2»)احلقيقي

 أي جيعل نفسه ملزما بفعل ما يقوله، ) يعد(

واقعة واملعىن، لكن هذا الفعل قد يُدَمج الفعل بقطب الواقعة يف جدل ال" يرى بول ريكور أنه        

، واألفعال .3"أيضا يتبع قواعد داللية تعرضها بنية اجلملة، إذ جيب أن يعربَّ عن الفعل بصيغة ضمري املتكلم

الكالمية سواء أكانت أوامر أو رغبات أو أسئلة أو حتذيرات أو إثباتات، فضال عن قوهلا شيئا ما، تنجز 

  .القول شيئا، وترتتب عليها آثار من خالل

                                                             

1voire Patrick charaudeau. Dominique Maingueneuv. Dictionnaire Analyse du discoure 

édition du seuil, Février 2002 Paris, VIème, P 16. 

.                                                                                                      100 ص 1991 الشرق إفريقيا قنيين، القادر عبد ترمجة) بالكلمات األشياء ننجز كيف( العامة الكالم أفعال نظرية:أوستني ينظر 2

  .41ص 2/2006 ط املغرب البيضاء الدار العريب الثقايف املركز الغامني، سعيد ترمجة املعىن وفائض اخلطاب التأويل نظرية: ريكور بول3
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يكمن القصد من «واجلمل الوصفية ال يقصد �ا أن خترب عن أمر أو تبلغ معرفة عن حدث واقع و    

الكالم يف تبادل املعلومات مع القيام بأفعال تضبطها قواعد التواصل يف الوقت ذاته، مما ينتج عنه تغيري يف 

يفتقر إىل مقياس معياري حنوي لتمييز  تصنيفه أنّ  الحظ أوستني لكن،  1»وضع املتلقي والتأثري يف مواقفه

  :العبارات اإلجنازية، فقسم األفعال الكالمية إىل ثالثة أصناف هي

 لبعض تلفظنا مبجرد ننجزه الذي الفعل هو: )Acte locutoireالقول فعل(الكالم فعل -

 .                                                             املرجع و املعىن نفس هلا اليت الكلمات

: )Acte Illocutoireالقول في المتضمن الفعل الكالم، فعل قوة(اإلنجازي الفعل-

 الذي وهو الفعل 2»للتواضع طبقا ومنجز مؤدى فعل إنه املواضعة، و التواطؤ على مبين اتفاقي فعل«وهو

  )...وعد حتذير، أمر، سؤال،( بالقول ننجزه

و هو اآلثار املرتتبة عن الفعل  ):Acte perlocutoireمالزم فعل الكال(الفعل التأثيري- 

عندما نقول شيئا ما قد «اإلجنازي، وهو الدفع إىل العمل والوصول إىل االقتناع بفعل شيء أو تركه،فـ 

كأن أجعل مستمعي   3»يرتتب عليه حدوث بعض اآلثار على إحساسـات املخاطب وأفكاره وتصرفاتـه

 غري عن أو ونية قصد عن ذلك يكون وقد... يقتنع بشيء ما، أو أجعله خياف، أو ميتنع عن فعل شيء

  .أن الفعل اإلجنازي والفعل التأثريي  يستلزمان معا االتفاق كما قصد،

، أو ال "أثرييات"الفعل الكالمي الذي يتسم بكونه أدبيا هو  "يرى جورج مولينيه يف كتابه األسلوبية أنّ   

مطلقة للغة إذ تتحول إىل وظيفة شعرية، أي أن   performativitéفاألدبية هي إجنازية . يكون شيئا

وهذا حييل على عالقة التداولية باألدبية  4 "الفعل اخلّالق لشيء لغوي يكون هو نفسه مرجع هذا الشيء

  من جهة وباألسلوبية من جهة أخرى

 :                      الكالمية لألفعال أقسام مخسة Austin" أوستين"يقرتح و      

                                                             
 .90ص 2009  ،1ط اجلزائر، ، احلكمة بيت القدمي، العريب الدرس يف تأصيلية حماولة مع التداولية اللسانيات يف: بوجادي خليفة 1

 .155ص ، اجلديد الكتاب دار ، تداولية لغوية مقاربة اخلطاب اسرتاتيجيات:  الشهري ظافر بن اهلادي عبد 2

 .156ص نفسه، 3

 160ص  م2006-ه1427/ 2ط ، والتوزيع والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة بركة بسام: ترمجة األسلوبية:  مولينيه جورج4
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وتتمثل يف احلكم حنو التربئة، اإلدانة، الفهم، إصدار أمر، اإلحصاء، : Verdictifs الحكميات 1

 ...                                          الوصف ،التوقع، التصنيف ، التشخيص

مبتابعة أعمال مثل الطرد، العزل، التسمية، اال�ام، االستقالة، وتقضي : Exercitifsالتنفيذيات -2

وتندرج التنفيذيات ضمن الصنف األول فهي أعمال تنفيذ أحكام ولكنها ليست يف حد ذا�ا ...التوسل

  .حكميات

وتسمى كذلك اإللزاميات أو أفعال التكليف ألّ�ا تلزم املتكلم بإجناز :Promissifsالوعديات  -3

 ...                             الوعد، املوافقة، التعاقد، العزم، النية" مثلفعل معني 

، الغري أفعال مع يتفاعل واهلدف منها هو إبداء سلوك معني: Comportatifsتالسلوكيا -4

 .                                                        التحدي و والقسم والتعازي التهاين وتقدمي ذارمثل الشكر و االعت

اهلدف منها احلجاج والنقاش والتربير،  "التفسرييات" كذلك تسمىو :  Expositis:العرضيات-5

                                                    1...وختتص بعرض مفاهيم منفصلة مثل التأكيد، النفي، الوصف، اإلصالح

 أو لنفوذ توكيد مبمارسة املتعلق الفعل إنّ « يلي كما Austin "أوستين تصنيف تلخيص وميكن  

 موقف، اختاذ هو السلوكي والفعل قصد، عن إعالن أو تعهد اختاذ هو اإلزامي والفعل معينة، سلطة ممارسة

  .2»ومعلومات وحجج مربرات توضيح هو التفسريي والفعل

 نظرية بتطوير "Searle"" سيرل"حاول لذلك ومرنا، مفتوحا Austin "أوستين"يبدو تصنيف  

  . الكالمية األفعال لتصنيف أخرى معايري واقرتاح أوستني عند الكالم أفعال

  

  

  

                                                             

 .62ص غوفمان، إىل أوستني من التداولية: بالنشيه فيليب ينظر 1

 .224ص ،1993-1ط لبنان بريوت، األوىل، الطبعة لبنان تنوير لبنان أكسفورد، مدرسة عند اللغوي التحليل: احلق عبد إمساعيل صاحل 2
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  Searle""سيـرل" نظرية أفعال الكالم عند: المحاضرة السادسة

 : الكالمية لألفعال Searle""سيـرل"  تصنيف

يعيد هذا التصنيف، فقد  Searle"""سيرل"إن اختالف اهلدف من الفعل الكالمي هو ما جعل     

يكون اهلدف منه هو القيام بفعل معني من جهة، وجعل األفعال مطابقة للعامل، أو جعل العامل مطابقا 

، واهلدف من لألفعال من جهة أخرى، كما قد خيتلف اهلدف من األمر، على أنّه جعل املستمع يفعل شيئا

 هو"الطلب"و" األمر" من اإلجنازي فاهلدف  ذا،هكو  الوعد هو تعهد املتكلم بإلزام نفسه أن يفعل شيئا

  . ذلك عن ختتلف اإلجنازية القوة ولكن ما، شيء بفعل يقوم املستمع جيعالن كالمها ذاته،

  :اآلتية  األمثلة خالل فمن: الكالمية األفعال من أقسام أربعة بنيSearle"""" سيرل" مّيز وقد 

  .التدخني يف يفرط" جون" - 1

  التدخني؟ يف" جون" يفرط هل - 2

  ".جون" يا التدخني يف تفرط أن عليك - 3

  . املفرط" جون" بتدخني يطاق ال اجلو - 4

 acte )التركيبي الصوتي،(التلفظ بفعل نقوم األربعة، بالعبارات النطق عند:أمور بأربعة نقوم فإننا   

d'énonciation، القضوي المحتوى يف تشرتك العبارات هذه أنّ  واملالحظ  acte 

propositionnel )إنجازي فعل منها عبارة لكل لكن") جون"لـ املفرط التدخني acte 

illocutionnaire)،التأثيري الفعل(معينة نتائجَ  ختلِّف عبارة وكل...) التمين األمر، السؤال، اإلخبار 

( acte perlocutionnaire1                                               .  

، "األفعال الكالمية غري املباشرة"و" األفعال الكالمية املباشرة"بني  Searle"" سيرل"كما فرق    

  :                                  وصنف األفعال الكالمية إىل مخسة أصناف وهي

                                                             

1 Voir J. R. Searle, les actes de langage (essai de philosophie du langage, collection savoir, 

lettre Herman, Paris, nouveau tirage, 1996, P.60-62  
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 ما شيئا بأنّ  متنوعة بدرجات املرسل تعهد هو« هدفها):Assertifs التقريريات( التأكيديات-1 

.                                     العامل تطابق الكلمات جعل إىل و�دف. 1»ما قضية بصدق كذلك وتعهده حقيقية، واقعة هو

 اهلدف هذا حتقيق حياول و ما، شيءِ  فعل إىل املرسل دفع هدفها :Directifsالتوجيهيات -2    

 باإلصرار وذلك والشدة والعنف النصح، أو واالقرتاح باإلغراء وذلك اللني بني ترتاوح متفاوتة بدرجات

  .الكلمات يطابق العامل جعل وهدفها ،)األوامر( كذلك وتسمى ،2الشيء فعل على

) التعهد(املستقبل يف ما فعل إجناز بدرجات املرسل التزام هدفها :Commissifsااللتزاميات - 3

 . "أوستين" عند الوعديات توافق وهي الكلمات العامل يطابق أن جيب وهنا اإلخالص، شرط على مبنية

 هذه وشرط 3»حمــّددة سيكولوجية حالـة عـن التعبيــر« هو منها واهلدف: Expressifsالتعبيريات - 4

 والنقد والتهنئة والشكر االعتذار: أمثلتها ومن اخلطاب، حمتوى يف والصدق النيـّة عـقـد هو النفسية احلالة

 ،4»العامل لتماثل الكلمات ليماثل العامل يف يؤثر أن املتكلم حياول ال املعرب الفعل بأداء« و والقسم

  .Austin "أوستني" تصنيف يف السلوكيات إمجاال توافق التعبرييات أنّ  واملالحظ

 اخلطاب يطابق العامل جعل هدفها اإلدالءات كذلك وتسمى: Déclarationsالتصريحيات-5 

  ...أصرح أعلن،: مثل العامل، يطابق واخلطاب

 حمورية فكرة بوصفه الغرضي اهلدف اختذنا لو«: يلي كماSearle" سيرل تصنيف تلخيص وميكن    

 الناس خنرب باللغة، نفعلها أساسية ألشياء ما حد إىل حمدود عدد إذن لوجد اللغة، استعماالت �ا نصنف

 مشاعرنا عن ونعرب أشياٍء، بفعل أنفسنا ونلزم أشياًء، ليفعلوا عليهم التأثري وحناول األشياء، توجد كيف

 هذه من واحد من أكثر نفعل كثرية أحوال ويف منطوقاتنا، بواسطة تغيريات وحندث ومواقفنا،

 اليت هي وإجنازها الكالم أفعال فهم على الشخص قدرة وإنّ  ، 5»واحد آن يف بعينه مبنطوق االستعماالت

 غري أو...الوعود أو األوامر إلقاء أو األحكام إلطالق اجلمل هذه �ا تستخدم اليت الطريقة يعرف جتعله

  . ذلك

                                                             

  .123ص اخلطاب، اسرتاتيجيات: الشهري ينظر 1

  .123ص ،نفسه ينظر 2

  .234أكسفورد،ص مدرسة عند اللغوي التحليل: احلق عبد إمساعيل صاحل 3

  .234نفسه،ص 4

 .238-237ص أكسفورد، مدرسة عند اللغوي التحليل: احلق عبد إمساعيل صاحل 5
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  : المباشرة غير الكالمية واألفعال المباشرة الكالمية األفعال

 وغري املباشرة  الكالمية األفعال بني Searle""سيرل" مّيز لذلك تلميحيا أو مباشرا اخلطاب يكون قد

 1...السيكولوجية وحالته توجيهه، القول، غاية منها؛ اإلجنازي الفعل لنجاح مقاييس وضع وقد املباشرة،

 املباشرة األفعال أنّ  يرى مث ،Grice"غرايس"لـ احملادثة قوانني إىل فيها ويستند النجاح، شروط ومساها

   2»اخلطاب بنص قصده على والدالة تامة مطابقة ينجزه أن املرسل يريد ملا مطابقا معناها يكون اليت«:هي

 بشكل التعبري إىل قوله خالل من املتكلم يرمي« فقد املباشرة، غري الكالمية لألفعال بالنسبة أّما   

 وحاالت واالستعارة والسخرية التلميحيات يف الشأن هو مثلما احلريف؛ املعىن غري آخر شيء عن ضمين

 اجلملة تفسري أجل ومن مباشر، غري كالميا فعال ا�ازية واألقوال االستعارة متثل  3»...املعىن تعدد

 ال املعنيني وهذين اجلملة، ومعىن يقصده، الذي املتكلم معىن بني Searle""سيرل" مّيز االستعارية

 استخدمهما أساسيني مصطلحني" سريل" حّدد«ولقد آخرا، شيئا ويقصد شيئا يقول فاملتكلم يتطابقان،

 ورأى) اجلملة معىن(و) املتكلم منطوق معىن( مصطلح ومها االستعارة، مشكلة من اجلانب هذا معاجلة يف

  .املتكلم منطوق معىن هو االستعاري املعىن أن

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .63ص التداولية، املقاربة: أرمينيكو فرانسواز ينظر 1

  .137ص اخلطاب، اسرتاتيجيات الشهري، 2

  68ص حباشة، صابر ترمجة غوفمان، إىل أوستني من التداولية: بالنشيه فيليب 3
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  Les implicites:القول متضمنات :ةسابعلالمحاضرة ا

 ما وهذا العبارة، بصريح نذكرها ال أمورا قولنا يف نضّمن أننا مبعىن نقول، مما أكثر نقصد ما كثريا      

 املتعلقة الظواهر من مجلة رصد«بـ املفهوم هذا ويتعلق ،Les implicites"القول متضمنات"بـ يدعى

 ،1»وغريه احلال كسياق العامة اخلطاب ظروف حتكمها اخلطاب، قوانني من وخفية ضمنية جبوانب

 Lesاملضمر والقول Présupposition املسبق االفرتاض ومها منطني من القول متضمنات وتتشكل

sous-entendus بينهم؛ عليها ومتفق �ا معرتف وافرتاضات معطيات من ينطلقون فاملتخاطبون 

 ضمن حمتواة وهي التواصل، عملية يف النجاح لتحقيق الضرورية التواصلية اخللفية« هو املسبق فاالفرتاض

  . 2»العامة الرتكيبية والبىن السياقات

 لذلك ضمنها، ينجز اليت املقامية والطبقات فيه، يرد الذي السياق حسب قول كل تأويل خيتلف     

 ميكن اليت املعلومات كتلة« بأنّه الضمين أو املضمر القول تعرف Orecchioni" أوركيوني" فإنّ 

 املضمر فالقول  3»احلديث سياق خصوصيات رهن يبقى الواقع يف حتقيقها ولكن حيتويها، أن للخطاب

 للمعىن متاما خمالفا يكون وقد فيه، ُوجد الذي السياق ضمن يُفّسر القول يف متضمن خفي معىن هو

  .احلريف

 الـمتعلقة الظواهر من مجلة برصد يتعلق إجرائي تداويل مفهوم هي«:يف اخلطاب القول ومتضمنات

 حوار أو حديث أيّ  أنّ   بـمعىن ؛4» وغريه احلال كسياق عامة ظروف تـحكمها وخفية ضمنية بـجوانب

 حيثيات خالل من يُفهم األخري وهذا ِضمين وآخر صريح جانب هناك أكثر، أو شخصني بني يدور

 تلقائًيا فأنت  اليوم حال أفضل يف أنّـي أو اليوم بـخريٍ  أشعر صديقك لك يقول عندما":فمثال الكالم،

 أن وميكننا قوله خالل من ضمنًيا معىن جاء استنتجه الذي املعىن وهلذا "باألمس كذلك يكن مل أنّه تفهم

  .البسيط املثال هذا من أخرى ضمنية معاين عدة نستخرج

  ّباألمس مرض من يشكو كان الصديق هذا أن.  

 اليوم عمل أي إجناز بإمكانه أنّه. 

                                                             

  .30ص ، العرب علماء عند التداولية: صحراوي مسعود 1

 .31ص نفسه، 2

  .32نفسه،ص 3

، دار الطليعة للطباعة و )دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب(التداولية عند العلماء العرب : مسعود صحراوي 4

 .60ص، 2005، 1النشر، بريوت، لبنان، ط
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 أقوالنا يف التصريح من متنعنا معوقات فهناك بالتصريح، دائما تتم ال وحواراتنا أقوالنا فإنّ  ذلك إىل إضافة

 وجود إىل ذلك ويعود فقط بالتصريح يتمّ  ال اإلخبار أنّ  على جيمعون اختالفهم على والتداوليون« دائًما،

 مـّما ا�تمع، مصدرها يكون قد احملظورات وهذه التصريح، من املتكّلم متنع اليت احملظورات من العديد

 1.» ا�تمع وليدة باعتبارها الّلغة على ذلك وينعكس ...سياسة أو دين و وعادات أخالق من حيتويه

والكالم ال يعين تعويض كل فكرة بكلمة و إّمنا يعين     «:فا�تمع يلعب دورًا كبريًا يف عملية التواصل 

شكل وهذا ما يـجعلنا ُنشري بالضرورة إىل العالقات أو ال 2.»أّن إنشاء الكالم يتّم انطالقًا من جتربة تواصل

أّن «: بقـوله" غرايس"و قد عـرّفه . الذي يكون عليه التضمـينات أو الـمضمرات يف عـالقة هي التضـمني

  3.»بعض األقوال اليت تنأى عن شروط حقيقة للجملة يطلق عليها تضميًنا

أو مبعىن آخر ُتسّمى هذه العالقة أيًضا باملعاين الضمنية، ميكن حتديدها من خالل طبيعة احملادثة أو 

هناك معاين ضمنية «اخلطاب فكّل املعاين املتطّرق إليها يف احلوار هي ُمسّميات متعارف على مدلوال�ا فـ

   4.»املستعملة باملعىن املتعارف للكلمات" Griceغرايس، "متعارضة حيّددها حسب قول 

املقصود أّن كل األحاديث املتداولة ختوض يف معاين ُمتعارف عليها أو تَعارف عليها أبناء ا�تمع الواحد 

هذا الشكل كل املعىن حييل إىل معىن أيًضا يعرف هذه الكلمة، و فاملتلقي " مكتب"فمثال عندما تقول كلمة 

تستند إىل الّلغة  «هذه العالقة تضمينًيا صرفًيا أو معجمًيا و هي والناتج يكون معاين ضمنية والعالقة الثالثة ف

الالت معناه أّن لكّل جـملة حوارية عّدة د 5.»أو الـمعجم أي إىل الدالالت الصرفية الـمرتبطة بالكلمات

هذا مرتبط بطبيعة احلال املتكلم، فتأويل ومنها ما هو خاطئ وغري معقول، و  منها ما هو منطقي وحقيقي 

  .يكون على أساس الناطق به الكالم

مـحمد زميلي : "يقول". ليس صديقيحممد زميلي و : "بدًال من أن يقولومثال ذلك خيطأ أحدهم و 

  .فالسامع يـَُؤوِّل احلديث على أساس ما مسعه". ولكّنه صديقي

  :و يكون للمعىن الضمين احتماالت داللية عديدة كالتايل

                                                             

 .111،ص 2003، 1حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، منشورات االختالف، ط: عمر بلخري -  1

 .46، إفريقيا شرق، املغرب، ص )مقاربة تداولية معرفية آليات التواصل و اِحلَجاج(عندما نتواصل نتغري : عبد السالم عشري -  2

 .52عبد السالم عشري،املرجع نفسه، ص  -  3

حتليل اخلطاب، ترمجة حممد الزليطي و منري الرتكي، جامعة ": George- Youl"، جورج يول "G-Bourwan"جورج براون  - 4

 .96م، ص 1997امللك سعود، الرياض، 

  .61املقاربة التداولية، ترمجة سعيد علوش، مركز األمناط القومي، بريوت، ص : فرانسوا أرمينكو  -  5
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  ًمث صديق أّن املتكلم يقصد أّن حممًدا زميل أوال.  

 أو أّن الزمالة تعين له شيًئا و الصداقة شيًئا آخر. 

 أو أنّه يقصد أنّه ليس كل زميل صديًقا. 

عليه فالسياق هو وحده َمن جيعل أّي ِمن هذه سبة للسامع، و بالنملعىن الثالث هو املعىن الصحيح او 

 .التضمينات أّصح

  .األقوال الـُمضمرةاملسّبق و االفرتاض : فهومني مهامصطلح متضمنات القول يرتبط مبو 

النمط و . بدورها هلا أمناط تعتمد عليهاهي هو من أبرز مفاهيم التداولية و و : االفتراض المسّبق -أ

 يُعـّد هذا األخري ذا أمهية يف كل تواصل لسانـي يعتمد على معطياتفيها هو االفرتاض الـُمسبق، و الرئيس 

فقد عرّفه الكثري من الدارسون منهم . ذلك لتحقيق النجاح يف عملة التواصلبـها و افرتاضات ُمعتـرف و 

على أنّه العنصر الداليل اخلاص بالقول أو حتويله إىل االستفهام هل ؟ أو نفي «": Ducrotديـكرو، "

  1.»ال

  .توقف عمر عن الدراسة: ومثال على ذلك

لـم يتوقف عمـر           : و النفـي. الدراسة ؟هل توقف عمر عن " االستفهام"وإذا ما حّولناها إىل صيغة 

  .عن الدراسة

هذا يعّد افرتاًضا مسبًقا، فقد متكّنا من معرفة " عمر كان يدرس"نستنتج من هذه التغريات الثالثة أّن 

  .حال عمر من خالل الصيغ اليت قّدمها املتكلم

ا و بطريقة آلية واردة فإ�ّ ) ح بـهاغري مصرّ (أّن الـمعلومات و إن مل يفصح عنها «": أوركيوين"ترى 

 2.»ُمدرجة يف القول الذي يتضمّنها أصًال بغّض النظر عن خصوصية يف إطار احلديث الذي يتجّلى فيهو 

                                                             

 .113خلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، ص حتليل ا: عمر بلخري -  1

 . 114املرجع نفسه، ص  -  2
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يدور بني الـمتكّلم و الـمتّلقي من خطابات أي أّن السامع يكون قد سبق له ما يَنوي  ما ومعىن هذا أنّ 

ال ُيصرّح �ا املتكلمون «قبل أن يَقوله أو ُيشري إليه فاالفرتاضات املسّبقة  أو ما يُريد أن يقوله املتكّلم حىت

   1.»وهي تشّكل خلفية التبليغ الضرورية

والعملية اليت يَقصدها تقوم بني املتكّلم واملتّلقي هي معطيات وافرتاضات اليت ُمتثل أرضية التخاطب 

  .اطبوخلفية التواصل إلجناح عملية التواصل أو رسالة التخ

مثال ه سلًفا أي أّن له خرب من قَبل و فإذا خاطب املتكّلم املتّلقي و وّجه له أمرًا على أساس ما يفرتض

  :ذلك

  .أغلق النافذة=  01امللفوظ 

  .ال تغلق النافذة=  02امللفوظ 

ففي امللفوظني كالمها خلفية افرتاض املسبق مضمو�ا أّن النافذة مفتوحة و كّل هذا موصول بسياق «

  2.»احلال وعالقة املتكّلم باملخاطب

لغة احلياة اليومية   أن ُميّيز بني االستعمال العام للفظ االفرتاضي يف«: وعلى دارس االفرتاض الـُمسبق

   3.»واالستعمال االصطالحي يف الدرس التداويل ُأضيف مدى من االستعمال العام

اإلبالغ، ففي التعليمية عملية التواصل و  ه أمهية قصوى يفيرى التداوليون أّن االفرتاض املسبق لو 

"didactique"  ال ميكن تعليم الطفل معلومات «ّمت االعرتاف بدور االفرتاض املسبق منذ زمن طويل

ما االفرتاض املسبق تتّضح أهـميته و فإّن  4»جديدة إال بافرتاض وجود أساس يتّم االنطالق منه و البناء علي

  .ل كالمييؤديه من وظيفة لنجاح كل تواص

التداويل؛ ني من االفرتاض السابق املنطقي و يرى الباحثون منذ وقت مبكر ضرورة الَتمّيز بني نوع   

" ب"صادقة كان من الالزم أن تكون " أ"مشروع بالصدق بني قضيتني، فإذا كانت  فاالفتراض المنطقي

  .صادقة

                                                             

 34،ص1992اجلزائر،  - مدخل إىل اللسانيات التداولية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية بن عكنون : اجلياليل دالش -  1

 .26م، ص 2002، 1عرفية اجلامعية، مصر، طآفاق جديدة يف البحث الّلغوي املعاصر، دار امل: حممود أمحد حنلة -  2

 . 27املرجع نفسه، ص  -  3

 . 32، ص )دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب(مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب  -  4
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السابق فال دخل له بالصدق أو الكذب فالقضية األساسية ميكن أن تُنفى  االفتراض التداوليأما    

" سيارتـي ليست جديدة"ّمث قـلت ". سيارتـي جديدة"فإذا قلت مثًال . دون أن تُؤثر يف االفتـراض السابق

  1.فعلى الرغم من التناقض يف القولني فاالفرتاض السابق و هو أّن لك سيارة ال زالت قائمًة يف احلالتني

ضمرة منطا من أمناط متضمنات القول، حبيث ترتبط بوضعية : األقوال المضمرة/ ب
ُ
تعترب األقوال امل

  . اخلطاب ومقامه على عكس االفرتاض املسبق الذي حيدَّد على أساس معطيات لغوية

إّن -فالقول املضمر ال يتحّقق يف الواقع إال وفق خصوصيات سياق احلديث ومثال ذلك قول أحدهم 

  : ورمبا من خالل هذا السياق حياول املتكلم -سماء ممطرةال

 اإلشارة إىل اإلسراع حىت ال يفوته موعد العمل .  

 أو البّد له من املكوث بالبيت .  

 أو أنّه يشري إىل َمحْل املظّلة معه ....  

لسياق الكالمي فإّن االفرتاض املسبق وليد ا«وقائمة التأويالت كثرية وإذا حاولنا املقارنة بني متضمِّنني 

، أي أّن هذا النوع أو النمط يكون خاًصا باملتكلم، فهو على عالقة بأقواله 2»والثاين مالبسات اخلطاب

  .من خالل الـخطاب ومغزى الـمتكلم منه إذ يعين كل الـمعلومات الـمصاحبة للقول وُيستنتج

هو كل املعلومات اليت ميكن للكالم أن حيتويها ولكن حتقيقها يف الواقع يبقى رهن «":أوركيوين"تقول  

  3.»السياق

  .إّما أّنك حتاول أن تشري إىل أّنك ال حتب الكذب. حتّر الصدق: ومثال ذلك عندما تقول لصديقك

  .أو أّنك تريد الّدقة يف اخلرب 

  .  أو أّنك تكره صيغة الكذب فيه

                                                             

 .27حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص -  1

 .32، ص )دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب(راوي، التداولية عند العلماء العرب مسعود صح -  2

 .115عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، ص  -  3



خديجة بوخشة                                    .دمحاضرات في اللسانيات التداولية                                   

 

35 
 

مبا أّن ُحمّلل اخلطاب شأنه يف ذلك شأن املخاطب ال ميلك طريقة «القول املضمر عبارة عن استنتاج ف 

مباشرة للوصول إىل املعىن املقصود من طرف املتكلم عند تلفظه بالقول، فهو يف الغالب حيتاج إىل عملية 

  .1»االستنتاج ُمتّكنه من الوصول إىل فهم املقوالت

  :مهان وللقول املضمر ميزتا

  غري مستقر أي أنّه يصعب حتديده أنّه  أوال 

أن يتخفى وراء املعىن احلقيقي الذي يريده هروبا من ردة فعل املتلقي إذا كان قد  املتكلم ميكنهأّن  ثانيا

   2.انزعج إىل معىن آخر

العتقاده رمبا قد ينزعج منك " حتّر الصدق" هذا كما يف املثال السابق فإّنك عندما تقول لصديقك و 

إمنا قصدت ىن األخر فتقول له مل أقصد هذا و بأّنك تصفه بالكذاب عندها قد تضطر االختفاء وراء املع

  .التأكد من صحة اخلرب

هو االستدانة غري احلرفية املسترتة، «: "allusion" التلميحوهناك مفهوم قريب من القول املضمر وهو 

سابـق دون أن يـؤّدي إىل التنافر كما هو الـحال يف االقتباس، وُميِكن للتلميح أن يُرسل أيًضا إىل نص 

ويكون التلميح، أحيانا، داللًيا، صرفًـا دون أن يكون تناصا باملعىن احلريف للكلمة، و تلك حالة التلميح 

، و يُرسل التلميح أحيانا إىل كوكبة نصوص، بدل اإلشارة إىل نص "ال يفكر إال �ذا"اجلنسي يف عبارة 

  .فالتلميح هو القول اخلفي املضمر يف اخلطاب. 3»حمدد

فرأت أّن االفرتاض املسبق يتعّلق مباشرًة  ،االفرتاض املسبقأوركيوين إىل الَتمييز بني القول املضمر و َسَعت 

- تداولية استنتاجه انطالقا من امللكة البالغية ال بالُبىن الرتكيبة العامة على عكس القول املضمر الذي يتم

فهي تشري إىل طبيعة كل منهما كاالفرتاض املسبق ميكن أن يـحّدد يف  4كذا املتكلمو  -عة واملنطقيةاملوسو 

  .بني املتكلمني على غرار القول املضمر الذي ترى فيه مسؤولية املتلقيم ويعترب التوتر الشائع نفس الكال

  

  

                                                             

 .32الزليطي و منري الرتكي، ص ، حتليل اخلطاب، ترمجة حممد )gorge. youl(و جورج يول ) g. bourwan(جورج براون  -  1

 .118عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، ص: ينظر -  2

 .  32م، ص2007التناص ذاكرة األدب، ترمجة جنيب غزاوي، منشورات الكتاب العريب، دمشق، : تيفني ساميول  -3

 .116داولية، ص عمر بلخري، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية الت -  4
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  .نظرية االستلزام الحواري:ةثامنال محاضرةال

 الكالمية األفعال إجناز هو واخلطاب اخلطاب، إنتاج وكيفية استعماهلا يف اللغة بدراسة التداولية تُعىن   

 بألفاظ نطق جمرد اخلطاب وليس األهداف، وحتقيق املقاصد عن والتعبري اإلشاريات بتحديد األساس يف

 تتضح هنا من الغري، إىل به ويتوجه املتكلم يؤلفه وضوابط قوانني على مؤسس لغوي تركيب هو وإمنا مرتبٍة،

 إلجراء والرتاكيب األلفاظ تنتظم إطارها يف التبليغ على القائمة التخاطبية العالقة هذه اخلطاب حقيقة

  .ثانية جهة من اخلطاب ولقوانني جهة من اللغة لقوانني خاضعة العالقة وهذه التواصلية، العملية

 مفهوم إدخال يف أسهم ما هذا -واإلضمار اإلظهار– والتلميح التصريح فيها يزدوج اإلبالغ وعملية

 لغوية قواعد مضبوطة، بقوانني مرتبطة التواصلية العملية وتظل املضمرة، اجلملة داللة لتفسري" التضمني"

 طبيعة فما اخلطاب، تنظم قوانني هي حتادثية حبكم يدرسها أن غرايس استطاع تواصلية، لغوية غري وأخرى

 من معينة صيغة إليه خترج الذي املعىن ذلك وضبط املستلزم املعىن إىل الوصول يتم وكيف القوانني؟ هذه

  والنهي؟ والنداء واألمر كاالستفهام اجلملية الصيغ

: الكالمية لألفعال تصنيفا اقرتح عندما السياق هذا يف بدلوه أدىل اآلخر هو searleسريل أن والواقع 

 االستداللية القواعد من نسقا" اقرتح التصنيف هذا من وانطالقا مباشرة، غري وأخرى مباشرة كالمية أفعال

 مقامية طبقة أو معني مقام يف املنجز املباشر غري الفعل وإدراك استنتاج على املخاطب قدرة لوصف

   .1"معينة

 أو رمسية، طبيعة ذات حمادثة" فهو معينة فكرة تبليغ إىل يهدف الذي املقصود الكالم هو اخلطاب

 اخلطاب يف البديهية املسلمات ومن  ، 2"مقروءاً  أم مكتوبا أكان سواء لألفكار املنظم الرمسي املصطلح

 وقد 3" املستمع ومقام املتكلم مقام مقامان منهما لكن اثنني بني إال مفيد كالم ال أن:" احلوارية مسلمة

  .إجيادها إىل املرسل فيسعى سلفا موجودة تكون أوال إليه واملرسل املرسل بني عالقة هناك تكون

                                                             

 علم التداوليات: علوي إمساعيلي حافظ كتاب ضمن) مقال(احلديثة والتداوليات العربية البالغة بني التخاطيب، االستلزام: املتوكل أمحد  1

  .296،ص 1ط ،2011 األردن إربد احلديث،  الكتب عامل اللغة، استعمال

 ،2000 ،1ط لبنان بريوت والتوزيع، للنشر فرحة دار املعاصرة، واللغوية األدبية الدراسات يف اخلطاب مفهوم: كامل خلف عصام  2

  .07ص

3   Jacque Moeschler Anne Reboul : Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, 

éditios Seuil octobre1994 , P.202  
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 ما على اخلطاب يتوقف فقد اخلطاب، يف املؤثرة العناصر من واملخاطب املتكلم بني العالقة نوع إنّ     

 املسبقة افرتاضات كله هذا يف وتشرتك السياق، عن معرفته يف يشرتكان وما اآلخر على املتكلم يعرفه

  .للمتخاطبْني 

 Grice غرايس بول يعد   l'implication conversationnelle:الحواري االستلزام

 سنة املنشور املقال هو و"* Grice غرايس" مقاالت أشهر يدور«واضع مفهوم االستلزام احلواري حيث 

 غري الداللة مفهوم يف تطورًا املقال هذا وُيسّجل). الـمحادثة منطق( صاحبه ُيسميه ما على م،1975

 مفهومني" غرايس" فيه أدخل قد و. حصرًا تواضعية غري تأويلها و اجلمل إلنتاج مقاربة ويصوغ  الطبيعية

 اعتربه الذي التعاون مبدأ على ركزّ " غرايس" أنّ  مبعىن. التعاون مبدأ و**. اخلطايب االستلزام: مها مهمني

  1.»احلوار قيام يف ُمهّمة ركيزة

 األطراف تعّدد و بالتفاعل تتّسم اليت االتصال طبيعة على وأّدلـها اخلطاب أشكال زر أب من والـمحادثة

 اآلخرين؟ انتباه تُلفت كيف و ؟ احملادثة َتضبط اليت القواعد إّما ولكن تعاوين املشروع بعضهم قول وعلى

  جزًءا تـمثل األسئلة هذه كل ؟ املوضوعات بعض تتحاشى كيف و ؟ تُنهيه وكيف ؟ موضوًعا تُثري وكيف

 إدراك ومدى املتكلم مقصدية معرفة هو  القواعد من الغرضو  2.لغته يف إنسان كلّ  عند الّلغوية القدرة من

  .بينهم فيما التواصل تضبط) احملادثة قواعد( القواعد وهذه لكالمه السامع

 و«. باملنطوق قصده عن التعبري على اقتصاره من بدالً  باملفهوم املرسل يعّرب :االستلزام مفهوم/ 1

 من مباشرة السامع ذهن إىل يتبادر ما وهو ومنطوقها ومفهومها، اجلملة منطوق بني يُفّرقون اُألصوليون

 كما يرى األصوليون أنّ  3،»مباشرة غري بطريقة العبارة هذه له تستعمل ومفهومهاما الـجملة، هلذه السامع

باالستلزام يف أثناء احلوار الذي  "Grice غرايس،" يقصده ما متاًما يفيد املوافقة ومفهوم املخالفة مفهوم

يدور بني طريف الـخطاب فهو نتيجة لـما يدور بينهما وال مينع أن يعّرب املرسل عن قصده باملفهوم إليه بعد 

 الحواري االستلزام مفهوم أنّ  والواقع«: التصريح ابتداًء دون اللجوء كما يف الكتابة واالستعارة والتعريض

                                                             

 أحكام نظرية مؤّسسي من و بأكسفورد، التحليلية الفلسفة أصحاب إىل ينتمي إجنليزي فيلسوف: )مGrice )1913- 1982 غرايس،* 

 ).logic and conversation( أعماله من و املضمرة، األقوال و املسبقة كاالفرتاضات مفاهيم من أجنز ما و احملادثة

  .يُقصد به االستلزام احلواري و أيًضا االستلزام احملادثي: االستلزام اخلطايب** 

، ترمجة سيف الدين دغفوس، حممد الشيباين املنظمة العربية للرتمجة، )علم جديد يف التواصل(التداولية اليوم : آن روبول، جاك موشالر -1

  .54م، ص 2003، 1ط

، دار )من الوعي باخلصوصيات النوعية للظاهرة إىل وضع القوانني الضابطة هلا(االستلزام احلواري يف التداول اللساين : العياشي أدراوي -  2

 .98-97م، ص 2011/هـ1432، 1شورات االختالف، طاألمان من

 .429، ص )مقاربة لغوية تداولية(اسرتاتيجيات اخلطاب : عبد اهلادي بن ظافر الشهري -  3
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 فإنّ  يتّضح، سوف وكما ،المنطقي االستلزام مفهوم به يتّسم الذي بالوضوح يتّسم وال شائك مفهوم

 كالتظليل مشبوهة، وظائف حتقيق يف  توظيفه من ُميّكن الذي هو املفهوم هذا يشوب الذي الغموض

  1.»واإل�ام

 املعىن هو الداللي فالمعنى للجملة، التداويل واملعىن الداليل املعىن بني" Grice غرايس،" مّيز كما

 التداولي الـمعنىو املباشر، الّلغوي بالفعل تسميته على واصطلح النحوية العالقات إليه مضاف املعجمي

 ينجز أدائي فعل هو الذي إنـجازية قوة املعىن وهلذا ومستمع، متكلم بني احلوار يستلزمه الـمعىن الذي هو

  2.ضمنًيا أو صرًحيا فعال يُنجز فهو ما بقول يتلفظ عندما املتكّلم أنّ  أي النطق به، أثناء

القوة اإلنـجازية غري املباشرة  أنّه يتم االنتقال من القوة اإلجنازية املباشرة إىل "Grice غرايس،" الحظ

أنّه ال يتّم تأويل مه هذا على أسس تداوليه للخطاب و استند يف مفهو من خالل شرحه ملبدأ التعاون و 

  :خالل االقرتاحات اليت وضعهاالعبارات يف الّلغات الطبيعي إال من 

 با�تمع عالقته يف املتكّلم قبل من املتلفظ، اجلملة معىن.  

 اجلملة فيه تُنجز ذيلا املقام. 

  مبدأ التعاون"principe de coopération." 

            اعتـبار على الطبيعيـة اللغات ُمتيز اليت الظواهر أبرز من الـحواري االستلزام يبقى اإلمجال وعلى

 ارتباطها ُروعي إذا اجلمل من العديد معىن أن التخاطب، عملية أثناء يالحظ األحيان من الكثري يف أنّه

  3.الصورية صيغها عليها تدل فيما ينحصر ال إجنازها، مبقامات

 الـمتكّلم لقدرة صرًحيا تفسريًا يقدم اخلطاب إنتاج آليات من آلية كونه حيث من الحواري االستلزام

" فضلك من الكتاب ناولين" مثل املستعملة العبارات تؤديه ممّا أكثر أي الفعل يقول ممّا أكثر يعين أن على

 القرينة تفيده ما هو و االلتماس معىن إىل 4)األمر( الطلب من معناها من خيرج مـحّدد مقام فـي الـمنجزة

  .فضلك من:

                                                             

 .430ص  ،)مقاربة لغوية تداولية(اسرتاتيجيات اخلطاب : عبد اهلادي بن ظافر الشهري -  1

 .187م، ص 2009، 1هنة، عامل الكتب احلديث اربد، طاللسانيات اجتاها�ا و قضاياها الرا: نعمان بوقرة -  2

 .17االستلزام احلواري يف التداول اللساين، ص : العياشي أدراوي -  3

 .18املرجع نفسه، ص  -  4

  .يقصد به أيًضا العريف و االصطالحي: االستلزام النموذجي* 
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  :االستلزام أنواع -/2

 على الـمعىن بإجراء" السكاكي" ُيسمِّيه ما مع" Grice غرايس،" يتفق*:النموذجي االستلزام/ 2-1

رسل على يتعذر عامة سياقات يف   باستعـماله ذلك و األصـل،
ُ
 القصد غري قصد إىل االنتقال إليه امل

 ألنّ «: باالقتضاء" قاخوري" ُيسميه ما هو و املرسل قصد مع اخلطاب معىن فيه يتطابق الذي األصلي

 بتغّري  يتغّري  ال بكونه ميتاز االقتضاء أن ذلك تداويل، لساين مفهوم االستلزام بينما منطقي مفهوم االقتضاء

 ظروف يُغّري  فإنّه االستـلزام أّما األحوال، و الـحاالت جـميع يف هلا مالزم فهو العبارة استعمال ظروف

 الفاكهة: التايل اخلطاب يف قصده إليه املرسل إفهام يف له الـمرسل استثمار ويتضحّ . 1»الّلغوية العبـارة إنتاج

  .العصري طعم يف السرّ  هي الطبيعية

  .للمرسل الرئيسي القصد هو و الطبيعية الفاكهة من مكّون العصري أنّ  هذا يقتضي إذ

 أن كيف«: سؤاله عن لإلجابة يبحث و يفكر" Grice غرايس،" كان:الحواري االستلزام/ 2-2

 االستلزام و 2.»؟ آخر شًيئا يفهم و يسمع أن للمخاطب كيف و ؟ آخر شيًئا يعين و شيًئا املتكّلم يقول

 إىل اخلطاب طريف كل فيه حيتاج خاص سياق يف ذلك يكون إذ القواعد خرق عن ينتج الذي هو

 التلفظات فمعظم املرسل، قصد لـمعرفة االستدالل يف تعقيًدا أكثر يكون فإنّه �ذا و إضافية، معلومات

 السوق من أرسلته الذي ولدها مع األم تلّفظـت فهو الـخاص االقتضاء تـحت تندرج احلكم تستغل اليت

 السؤال من خطا�ا داللة لتتحّول العودة ابنها على تستنكر األم باعتبار ؟ عدت لـماذا: التايل بالـخطاب

  3.السياق معرفة إىل الدالليتني يُرّجح فال عليه اإلنكار إىل

 العمود" Grice غرايس،" عند التعاون مبدأ يشّكل".غرايس بول" عند المحادثة قواعد :ثانًيا

 طرف كل فإنّ  لذلك التواصل، انقطاع عدم ضمان من الـمتخاطبني ُميّكن أنّه إذ الكالمي، للنشاط الفقري

 أن احلوار أطراف على أنّ  ومفاده 4.الكالم على التناوب يف باحلق ولآلخر لنفسه يعرتف اخلطاب من

 من اهلدف حتقيق على واملخاطب املتكّلم يتعاون أن يُوِجب أنّه مبعىن املطلوب، لُتحصِّل بينها فيما تتعاون

    .فيه دخل الذي الـحوار

                                                             

 431، ص )تداوليةمقاربة لغوية (اسرتاتيجيات اخلطاب : عبد اهلادي بن ظافر الشهري -  1

 .13، ص 2002، 1حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفية اجلامعية، مصر، ط -  2

 .438، ص )مقاربة لغوية تداولية(اسرتاتيجيات اخلطاب : عبد اهلادي بن ظافر الشهري -  3

 .101، ص 2003، 1، منشورات االختالف، ط)ليةيف ضوء النظرية التداو (حتليل اخلطاب املسرحي : عمر بلخري -  4
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 يرى حيث استلزامي؛ معىن إىل احلريف معناها عن خترج قد اجلملة أنّ  Grice "غرايس بول" الحظ   

 أقواال جزئيا يثري قول فكل الكلمات منها تتشكل اليت الكلمات عليه تدل مما أكثر تبلغ األقوال بعض أنّ 

 يتبعون املتخاطبني جتعل ألّ�ا احلوار، مبدأ يف مركزية فكرة القول متضمنات فكرة تعد لذلك يضمها، أخرى

 وكيف الكم،(للحوار مبادئ وأربعة التعاون مبدأ غرايس بول حدد. التواصل أثناء االستلزامية القواعد بعض

 من سريل درسه وقد احلواري االستلزام حيدث املبادئ هذه أحد خرق مت إن أنّه ورأى) واجلهة واملناسبة

  .املباشرة غري الكالمية األفعال خالل

 جتعل اللغوية، غري املعطيات لتشمل تتعداها بل اللغوية؛ الضوابط حدود عند مبادئ احلوار تقف ال    

 واهلدف املتكلمني مقاصد فهم يف املتلقي إىل وحيتكم السياق مع يتالءم ما واختيار لغته يف يتحكم املتكلم

 وأحسن إقناعا أكثر إخراجها يف يرغب أن أو كالمه صياغة من املتكلم متكني هو القواعد هلذه الرئيس

  .وأخالقياته ا�تمع من مستمدة القواعد وهذه املتكلم، قصد  يدرك املتلقي وجعل تأدية،

 التواصل، ومشكلة التداولية النظرية يف كليا جديدا أسلوبا الغرايسية النظرية افتتحت: المحادثة منطق

 بشرح تسمح"  الفكرة هذه النظرية هذه مركز يف مبدئية كمسامهة احلواري االستلزام فكرة غرايس أدرج فقد

  1"بالتلفظ التواصلي واملعىن اجلملة مدلول بني املتكرر والتباين االختالف

 االجتماعية القيم من أطروحته يستمد التعاون مبدأ هو التواصل مركز يف عاما مبدأً  غرايس اقرتح    

 أن يُفرتض املتخاطبني أنّ  ورأى الكالمي، النشاط لتنظيم لغوية مجاعة على نفسها تفرض اليت واألخالقية

  .وتأويله الكالم إنتاج يف ومتعاونة عقالنية بطريقة املبدأ هذا حيرتموا

 لتدل اجلملة تركب اليت الكلمات من أكثر �ا نتواصل اليت امللفوظات بعض أن غرايس الحظ    

 باالستلزام غرايس عليها اصطلح اجلملة حقيقة تلغي اليت امللفوظات مدلول من اجلزء هذا. كلها عليها

  2".التضمينات من أو التواصل من يدرك عام مببدأ أي لساين تعبري عرب االستلزامات تطلق حيث احلواري

  البنك؟ يف" س" مع اجلديد عملك مرّ  كيف" : ب" –" أ" يسأل: مثال

  .السجن يف بعد يوضع ومل زمالئه، مع جيد إنّه سيئا، ليس أنه أظن آ،": ب"

                                                             

1  Jacque Moeschler Anne Reboul : Dictionnaire Encyclopédique de pragmatiqueP.202  

2 voire, ibib. p.202.   
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 هذه عمله، يف نزيها ليس" س" أنّ " أ"لـ يتضح الكلمات بعض ومدلول اخللفية" ب" معارف فمن

  .خاصا حواريا استلزاما تتضمن إذن اجلملة

 يف جتمع اليت احلوارية االستلزامات جمموع بني الفرق اقرتح غرايس ألنّ  تعقيدا أكثر األمر الواقع يف    

 تسميتها على غرايس اصطلح والسياق التلفظ بني العالقة طرف من إال تطلق ال اليت هي لساين، تعبري

 املنزل أنّ  املتكلم يضمر" منزالً  سأدخل" مثال ففي لساين شكل من تطلق اليت العامة احلوارية االستلزامات

  ).منزيل سأدخل(و) املنزل سأدخل( اجلملتني خبالف معه، مقربة عالقة ال سيدخله الذي

 فإذا: املعايري بعض غرايس اقرتح احلوارية واالستلزامات االصطالحية العرفية االستلزامات بني للتمييز

 وغري حسابية شكلها من تطلق اليت العبارة معىن وجيمع فصلها ميكن وال ملغاة احلوارية االستلزامات كانت

 العريف واالستلزام  وحمددة حسابية وليست فصلها، وميكن ملغاة ليست العرفية االستلزامات فإن حمددة،

  1.اخلطاب وقوانني التعاون مببدأ اإلملام على جترى اليت املنهجية وفق يُطلق

 وكيف ؟-  آخر معىن إىل اجلملة بصيغة الظاهر املعىن من اخلروج-  االستلزام عملية تتم كيف لكن

  ؟.تلميحا حتمل اليت اجلملة تأويل يكون

 عنه املتفرعة والقواعد التعاون مبدأ من انطالقا" احلواري االستلزام ظاهرة توصف أن غرايس يقرتح    

 مبدأ العام، املبدأ احرتام مع األربع القواعد إلحدى املقصود اخلرق هو االستلزام مصدر أنّ  باعتبار

  .2"التعاون

 املبادلة يف تتحكم املتكلمني مسامهة أن يف غرايس فكرة تتجسد:واالستلزام الحواري التعاون مبدأ/1

 جاءت غرايس عند الفكرة وهذه التعاون مبدأ ويسميه املستمعني طرف من ضمنيا يتقبل عام مببدأ اخلطابية

  .إدارته وميسك احلديث امتداد وظيفة ميتلك الكالمية املبادلة يف املساهم املتكلم جلعل

 اليت الالزمة الفرتة يف احلديث يف مسامهته املتكلم جيعل أن: اآلتية بالطريقة املبدأ هذا غرايس شّكل    

حيث هو مرجو منك من  أن جتعل مسامهتك يف احملادثة كما"حيث يقول  الفعلية، املبادلة فيها جتري

اختيار التوقيت املناسب، وأن تكون تلك املسامهة متماشية مع اهلدف والتوجه املسّلم �ما للتبادل اخلطايب 

                                                             

1    voire, ibib. p.206.207.  

  .295ص والتداوليات، العربية البالغة بني التخاطيب، االستلزام: املتوكل أمحد  2
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 الكالم يف اندفاعك ليكن« هي" التعاون مبدأ" صيغةأو كما قال طه عبد الرمحن أّن  1"الذي تقع ضمنه

  .2»فيه اشرتكت الذي للحوار املرسوم االجتاه يقتضيه الذي الوجه على

 يراعي أن« املتكلم على وجيب الفعل، وإجناز التأثري وحتقيق التفاهم تسهيل يف املبدأ هذا ويسهم

 التبليغ يف يعني ما ذلك يف يسخر إنّه بل وثقافيا؛ واجتماعيا ونفسيا لغويا ويّدعي يأيت ما كل يف املخاطب

  .3»الفهم وحماولة اإلصغاء يف متمثال متعاونا نفسه املخاطب من ليجد...واملالمح باإلشارة

 الفعل هذا ويقتضي اللغة طريق عن املتخاطبني بني التفاعلي التواصل إىل التعاون مبدأ يؤدي هنا من   

 يف األوىل، بالدرجة باملتكلم  يرتبط الذي التلفظ إىل اإلنتاج حييل والتأويل، اإلنتاج: متوازيتني عمليتني"

  4"لسانية وغري لسانية وسائل عدة إىل االستناد املتلقي من التأويل يتطلب حني

 5غرايس مسّلمات صحراوي مسعود يسميها كما أو للحديث حكم بأربع التعاون فكرة تتحدد   

 والطريقة ،)املالءمة(العالقة ،)الصدق(النوع ،)املعلومات كمية(الكم:عادية أمناط بأربع إظهارها وميكن

   6):الكيف(

 هو مما أكثر إخبارية جتعلها ال التواصل، يقتضيه الذي بالقدر إخبارية مسامهتك اجعل: الكم حكمة

  .مطلوب

 عليه لك ليس ما تقل وال كذبا تظنه ما تقل ال أو. صادقة مسامهتك اجعل ):الصدق(النوعية حكمة

 ما إثبات يف الكافية احلجج ميلك وأن يكذب أال عليه ينبغي الذي القائل نزاهة يفرتض"حيث حجة؛

   7"يثبته

                                                             

، ص 1997حممد لطفي الزليطي، منري الرتيكي، دار النشر واملطابع، الرياض، : حتليل اخلطاب، ترمجة وتعليق: يول. ج.ب براون و.ج  1

40  ..  

 .103ص.2000 الثانية الطبعة املغرب، البيضاء، الدار  العريب، الثقايف املـركز الكالم، علم وجتديد احلوار أصول: الرمحن عبد طه 2

 .31-30ص ،2009 ،1ط اجلزائر، سطيف احلكمة، بيت واإلجراء، املبادئ ، األديب اخلطاب تداولية يف: زيد أبو سعودي نواري 3

 ،العدد األمل دار وزو، تيزي جامعة اخلطاب حتليل خمرب منشورات اخلطاب جملة اخلطايب، التواصل يف اخلطاب قوانني: احلاج محو ذهبية  4

  .222ص ،2007 ماي الثاين،

ت، مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء والعرب، دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب، دار الطليعة، بريو  5

  .33/34ص : ، ص2005الطبعة األوىل، 

  4 Jacque Moeschler Anne Reboul : Dictionnaire Encyclopédique de pragmatiqueP.207   

.                                        55ص ، 1ط ، لبنان بريوت والنشر للطباعة الطليعة دار التواصل، يف جديد علم اليوم التداولية موشالر، جاك ربول آن    7
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  .املناسب الوقت يف تكلم دقيقا، كن ، القضية صلب يف تكلم )المالءمة(العالقة حكمة

 كالمك اختصر- املبهم الغامض التعبري جتنب – واضحا كن واإلجياز، اإلفصاح) الكيف(الطريقة حكمة

  .ومرتبا منظما كالمك اجعل - )مفيدة غري إطالة أي جتنب(

 للمتكلمني الفعلية السلوكات إجراء يف ومعياري مثايل تصور للتواصل غرايس تصور أن هذا من نفهم  

 القصوى الفعالية حتقيق هو"  التحادثية احلكم هذه من األساس فالغرض ملبادئه، خرقا الغالب يف تنقل اليت

 إىل الكالمي التبادل جماهلا ويتجاوز وشفاف مثايل تواصل حتقيق أي احملاورة، أطراف بني املعلومات لتبادل

  .1"املساعدة كتقدمي األخرى املعامالت خمتلف

 اجلملة أنّ  "غرايس بول" الحظ فقد. املتكلم فائدة رهن التعاون مبدأ استثمار :مبادئ الحوار استعمال

 عليه تدل مما أكثر تبلغ األقوال بعض«أنّ  يرى حيث استلزامي؛ معىن إىل احلريف معناها عن خترج قد

 أو بوعي خيلقها أو يضمها أخرى أقواال جزئيا يثري قول فكل... الكلمات منها تتشكل اليت الكلمات

 مبدأ يف مركزية فكرة القول متضمنات فكرة تعد لذلك ،2»متماسك الكل حيث دائري، نظام داخل بدونه

  .  التواصل أثناء االستلزامية القواعد بعض يتبعون املتخاطبني جتعل ألّ�ا احلوار،

 خرق عدم أجل من احلديث حكم من حكمة خمالفة أو خرق حالة يوجد إذ:  الكم حكمة خرق

  :ذلك ومثال ، أخرى حكمة

  س؟ يسكن أين: أ

  .اجلزائري اجلنوب من ما منطقة يف: ب

 اجلزائر، إىل لرحلة حيضران) ب(و)أ(أنّ  افرتاض ميكن احلجة، له ليس) ب( أن يفرتض املثال هذ يف    

 االستلزام تُنِتج الرؤية وهذه الكمية حكمة خالفت تقريرية ليست) ب( إجابة" سٍ" زيارة ويريدان

 أجل من الكمية حكمة خيرق املخاطب جعل ما وهذا ،"س" يسكن أين بدقة يعرف ال) ب( بأنّ :احلواري

) الرجل هو الرجل:(مثال الكمية حكمة خمالفات من احلشو أن كما ،)الصدق( النوعية حكمة خرق عدم

 وهلما نفسه املعىن هلما اجلملتني هذين) إخل..مسؤوليني غري.. مغرورون...أنانيون متساوون كلهم الرجال(و

  .الكم لقانون وخمالفة نفسها الصدق شروط

                                                             

  .162ص ،2012 ،1ط ، األردن إربد احلديث الكتب عامل تداولية مقاربة احملاورة"  بدوح حسن  1

 .47ص ،2006 املغرب الشرق، إفريقيا واحلجاج، التواصل آلليات معرفية تداولية مقاربة نغري، نتواصل عندما: عشري السالم عبد 2
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 تطلق اليت األمثلة وهي الصدق حكمة خلرق األمثلة من عدد أكرب غرايس أعطى :النوعية حكمة خرق

 السخرية مثل اللفظية ا�ازات أو البالغية الصور تقليديا نسميه كّنا ما كل ختص حرفيا خطأً  ملفوظا

  . 1..واالستعارة

 قادرٌ  سامَعه بأنّ  دراية على وهو مباشر غري حنو على ما بأمر سامعه تبليغ إىل املتكلم يسعى قد     

 وقد املباشرة، وغري املباشرة الكالمية األفعال بني Searle""سيرل" مّيز لذلك  قصده، إىل الوصول على

 شروط ومساها 2...السيكولوجية وحالته توجيهه، القول، غاية منها؛ اإلجنازي الفعل لنجاح مقاييس وضع

 يكون اليت«:هي املباشرة األفعال أنّ  يرى Grice"غرايس"لـ احملادثة قوانني إىل فيها ويستند النجاح،

 بالنسبة أّما 3» بنص اخلطاب قصده على والدالة تامة مطابقة ينجزه أن املرسل يريد ملا مطابقا معناها

 آخر شيء عن ضمين بشكل التعبري إىل قوله خالل من املتكلم يرمي« فقد املباشرة، غري الكالمية لألفعال

  4»...املعىن تعدد وحاالت واالستعارة والسخرية التلميحيات يف الشأن هو مثلما احلريف؛ املعىن غري

 مّيز االستعارية اجلملة تفسري أجل ومن مباشر، غري كالميا فعال ا�ازية واألقوال االستعارة متثل   

 فاملتكلم يتطابقان، ال املعنيني وهذين اجلملة، ومعىن يقصده، الذي املتكلم معىن بني Searle""سيرل"

 هذا معاجلة يف استخدمهما أساسيني مصطلحني" سريل" حّدد«ولقد آخرا، شيئا ويقصد شيئا يقول

 املعىن أن ورأى) اجلملة معىن(و) املتكلم منطوق معىن( مصطلح ومها االستعارة، مشكلة من اجلانب

  .5»املتكلم منطوق معىن هو االستعاري

الذي ينطلق من أن العبارة ميكن أن تفيد ) ه626ت(هناك تشابه بني ما ذكره سريل والسكاكي    

، والعالقة بينهما هي عالقة )الكناية/ا�از(كما ميكن أن تفيد غري ما وضعت له ) احلقيقة(ما وضعت له 

 6.الزم مبلزوم أو ملزوم بالزم

  كثري رماد القدر:ديد املعىن يتمثل يفلعل املثال النموذج الذي يفسر تصور السكاكي لتح

                                                             

1  voire, Jacque Moeschler Anne Reboul : Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique 

p203-204     

 .63ص1986القومي، اإلمناء مركز علوش، سعيد ترمجة التداولية، املقاربة: أرمينيكو فرانسواز ينظر 2

  .137ص اخلطاب، اسرتاتيجيات الشهري، ظافر بن اهلادي عبد 3

  68ص.2007 الثانية الطبعة الالذقية، سورية، احلوار، دار ، حباشة، صابر ترمجة غوفمان، إىل أوستني من التداولية: بالنشيه فيليب 4

  .58ص ،2002  ،2اجلامعية،ط املعرفة دار البالغية، والدراسات االستعاري التفكري: محودة سليمان سعد صربه، حسن أمحد 5

 ،1ط لبنان، بريوت العلمية الكتب دار هنداوي احلميد عبد: تح العلوم مفتاح: السكاكي علي بن حممد بن يوسف بن يعقوب أبو ينظر 6 

  .523ص2000-ه1420
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  رجل كرمي: فواضح أن املعىن احلريف هلذه العبارة ليس هو املقصود بل إن معناها هو

أن تنتقل إىل مطلوبك من الزم "رجل كرمي، يقول: كثري رماد القدر إىل: ولتفسري كيفية االنتقال من    

، فتنتقل من كثرة الرماد إىل كثرة اجلمر، ومن كثرة "مادكثري الر : بعيد بواسطة لوازم متسلسلة، مثل أن تقول

اجلمر إىل كثرة إحراق احلطب حتت القدور، ومن كثرة إحراق احلطب إىل كثرة الطبائخ، ومن كثرة الطبائخ 

  .1"إىل كثرة األكلة، ومن كثرة األكلة إىل كثرة الضيفان، ومن كثرة الضيفان إىل أنه مضياف

حيث نالحظ أن االنتقال من داللة الوضع ) امللزومات(من االستدالالت يعتمد السكاكي سلسلة    

يتم بواسطة استدالالت ذات طبيعة غري ) املعىن املستلزم/بالعقل(إىل داللة امللزوم ) احلريف/املعىن احلقيقي(

املعىن لغوية، فهي تتم بواسطة اخللفية الثقافية االجتماعية، ويقوم على التمييز بني صنفني من املعىن، 

  .احلقيقي واملعىن الالزم أو ما يسمونه باملعىن ومعىن املعىن

  )أ(وطلب)ب(بني مالئمة العالقة أن افرتضنا إذا :العالقة حكمة خرق

  .البنزين سينقضي: أ

  .الطريق منعطف يف مستودع هناك: ب

 املعلومة يعطيه" ب" بأن يستنتج أن) أ(لـ ميكن وقوانينه، التعاون مبدأ حيرتم) ب( أن افرتضنا إذا    

  البنزين؟ أجد أين توجهين أن ميكنك هل: مجلته يف يضمر الذي) أ( قاله ما مع العالقة إىل بالنظر املالئمة

  .البنزين وستجد مفتوح املستودع: بأن أضمر)ب( بأن القول ميكن إذ

  )ج( عن يتكلمان) ب( و)أ( آخر مثال

  ]وراءه) د(صديقه كان عندما.[أبله شيخ) ج( أن أعلم)أ(

  الصيفية؟ العطلة ستقضي أين:  املوضوع تغيري) ب( فحاول

  . فضلك من آخر شيء يف تكلم: مثال شيئا) ب( أضمر

  ... الكيفية حكمة الستعمال مثال أفضل هو الطلب:الكيفية حكمة خرق

  :أطفاهلما أمام يتكلمان) ب(و) أ( مثال

  الشاطئ؟ إىل ذهبنا إذا رأيك ما: أ

  .ت/ا/ج/ل/ث/مـ/ال إىل بالعودة ليس ولكن: ب

 2.نقول ما يفهمون ال األطفال" هو حواري باستلزام مرتبط الكيفية ملعيار خرق في هذا املثالف

                                                             

  515ص هنداوي احلميد عبد: تح العلوم مفتاح: السكاكي علي بن حممد بن يوسف بن يعقوب أبو  1

2   Jacque Moeschler Anne Reboul : Dictionnaire Encyclopédique de pragmatiqueP.207  
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إن هذه األمثلة عبارة عن حمادثات تبني بدقة كيف ينشأ املعىن الضمين املستلزم على إثر املخالفات     

  .حلكم احلديث األربعة

جممل ما ذكر حول مبدأ التعاون، واالستلزام احلواري املرتتب عنه؛ أنه حسب تصور غرايس ينبغي    

  .   اخلاطب  حمورو  استخدام عبارات مالئمة ملقام

  .إىل معاٍن صرحية و معاٍن ضمنية" غرايس"تنقسم احلمولة الداللية للعبارة عند  :طبيعة االستلزام الحواري

هي املدلول عليها بصيغة اجلملة ذا�ا، و حتتوي على احملتوى القضوي وهو ترابط : المعاني الصريحة -/1

بصيغة املفردات فيما بينها و القوة اإلجنازية احلرفية، و هي القوة الداللية املؤثر هلا بأدوات ُتصيغ اجلملة 

  .1فهي معىن مباشر و حريف.... كاالستفهام و األمر  والنهي و النداء  أسلوبية 

هي املعاين اليت ال تّدل عليها صيغة اجلملة بالضرورة، و لكن للسياق دخل يف : المعاني الضمنية -/2

  .معان عرفية و معان ختاطبية: حتديدها والتوجيه إليها و تشتمل ما يلي

  .معىن االقتضاء: فاألوىل ترتبط باجلملة ارتباطًا أصيالً وتالزم اجلملة مالزمًة يف مقام معني، مثل - 

 2.االستلزاميةثانية تتّولد ِطبًقا للمقامات اليت تُنجز فيها اجلملة مثل الداللة وال - 

  :باملشجر اآليت" هل إلى مرد من سبيل" وميكن إيضاح هذا التصور وكيفية تطبيقه على اجلملة اآلتية  

  

  

  

  

  

 

 

    

  .خمطط توضيحي للحمولة الداللية للعبارة اللغوي

                                                             
 .48 ص العرب، العلماء عند التداولية صحراوي، مسعود -  1
 . املرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2

  احلمولة الداللية

  .العبارة اللغوية

 الضمين املعىن املعىن الصريح 

 معىن ختاطيب أو مستلزم معىن عريف اجنازية حرفيةقوة  حمتوى قضوي

وجود سبيل 

 للرجوع إىل الدنيا 

االستفهام باألداة 

 ) هل(

 اقتضاء حاهلم 

  العودة يف الدنيا

متين العودة إىل 

 احلياة الدنيا
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  .قوانين الخطاب :تاسعةالمحاضرة ال

يضبط احملادثة واحلوار وميثل أحد مبدأ التعاون الذي حدده غرايس مبسلماته األربع  سبق الذكر أن

  :منها مبدأ التأدب ومبدأ التواجه، ومبدأ التأدب األقصى هناك مبادئ أخرى للخطابقوانني اخلطاب، و 

بعبارة   1"منطق التأدب"يف مقاهلا الشهري روبني اليكوف هذا املبدأ  صاغت الباحثة: مبدأ التأدب-1

وصرحت بأّن هذا املبدأ يقتضي أن يلتزم املتكلم واملخاطب يف تعاو�ما على حتقيق الغاية ... كن متأدبا" 

وهذا  2"اليت من أجلها دخال يف الكالم من ضوابط التهذيب ما ال يقل عما يلتزمان به من ضوابط التبليغ

  .العالقات االجتماعيةما يسهم يف تقوية أواصر 

قواعد مصورنة أمسياها مسلمات احلوار لضبط ظاهرة استلزام قضية ما قضية " اقرتح جوردن واليكوف   

ترتكز مسلمات احلوار على شروط صدق املتكلم أو املخاطب، كما . أخرى يف طبقة من املقامات معينة

هل "حواريا مثال "االلتماس"الضابطة الستلزام فالقواعد  3"حيددها سورل يف تصوره لنظرية األفعال اللغوية

  .ميكنك مناوليت القلم؟ هو استفهام حول شروط صدق املتلقي أي قدرته على تلبية رغبة املتكلم

  :فرعت اليكوف ثالث قواعد عن مبدأ التأدب 

 4"ال تفرض نفسك على املرسل إليه، أي لتبق متحفظا، وال تتطفل على شؤون اآلخرين: "قاعدة التعفف

أي عدم إكراه املتلقي على فعل شيء مثال عن طريق الطلب املباشر، وعدم التدخل يف شؤونه اخلاصة إال 

  .بعد االستئذان

وصيغتها لتجعل املخاطب يتخذ بنفسه وعدم استعمال أساليب اجلزم : قاعدة التشكك أو التخيير

  5.واإلحلاح

  1.يغ تقوي أواصر الصداقة بني املتخاطبنيمن خالل إظهار الود للمتلقي باستعمال ص:قاعدة التودد

                                                             

  .240ص ،1998 ،1ط العريب، الثقايف املركز العقلي، التكوثر أو وامليزان اللسان" الرمحن عبد طه  1

  .123،124ص ،2012 ،1ط ، العاملي للكتاب جدار للرافعي، القلم وحي يف حتليلية دراسة ، السردي اخلطاب تداولية:  طلحة حممود 2

 امساعيلي حافظ اللغة استعمال علم التداوليات كتاب ضمن  احلديثة والتداوليات العربية االبالغة بني التخاطيب االستلزام:  املتوكل أمحد  3

  .296ص علوي

  .100ص تداولية لغوية مقاربة اخلطاب اسرتاتيجيات: الشهري ظافر بن اهلادي عبد  4

  .124ص السردي، اخلطاب تداولية طلحة حممود ينظر  5
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أي مقابلة الوجه " مبدأ التواجه"وهناك مبدأ تداويل ثالث يرتبط مببدأ التأدب هو  :مبدأ التواجه/2

اعتبار الوجه صورة رمزية متثل القيمة " ويقوم هذا املبدأ على" ليفينسون"براون و"للوجه ورد مضمونه عند 

الوجه عبارة عن الذات اليت  2"لتُصن وجه غريك: لذلك صاغا مبدأمها كالتايلاالجتماعية للفرد املتكلم، 

  .االجتماعية قيمته تتحدد أن �ا يريد واليت يدعيها الفرد لنفسه

 �دد اليت تلك وأما باخلطأ، االعرتاف أو االعتذار:  اإلجيايب املتكلم  وجه �دد اليت األفعال من   

 الذم:اإلجيايب وجهه �دد اليت األفعال فمن املتلقي أما الوعد، أو الشكر وقبول الشكر فهي السليب وجهه

  3...والتحذير واإلنذار والتذكري والنصح األمر الطلبية األفعال السليب وجهه �دد اليت أما والنقد، والسخرية

 الذي احلذر قانون املبدأ هذا من نستنبط أن ميكن املتلقي اجتاه املتكلم بسلوك متعلقة قواعد إ�ا

 وضمن التعقيدات، لتفادي شيء أي قول عدم أو عنها، اإلجابة النرغب اليت األسئلة طرح عدم"يقتضي

 اآلخرين تصدم ألن القابلة أو للمقاصد كشفا األكثر التخاطبية الظواهر تفادي املتكلم حياول اللياقة قانون

  . 4"صياغتها من أو اخلاص مضمو�ا من انطالقا

: وهي سلبية:اثنتني صورتني يف وصاغهG.Leech ليتش جيفري اقرتحه :األقصى التأدب مبدأ -3

  .5"املؤدب الكالم من أكثر"وهي وإجيابية ،"املؤدب غري الكالم من قلل"

  :وهي قواعد ست األقصى التأدب مبدأ عن وتتفرع

  .قلل من خسارة الغري ، وأكثر من ربح الغري: قاعدة اللباقة- 1

  .قلل من ربح الذات ، وأكثر من خسارة الذات :قاعدة السخاء- 2

  .قلل من مدح الذات، وأكثر من ذم الذات: قاعدة االستحسان - 3

  .قلل من اختالف الذات والغري، وأكثر من اتفاق الذات والغري: قاعدة االتفاق- 4

  6.قلل من تنافر الذات مع الغري، وأكثر من تعاطف الذات والغري:  قاعدة التعاطف - 5

                                                                                                                                                                                   

  .241ص العقلي، التكوثر أو وامليزان اللسان الرمحن، عبد طه ينظر  1

  .124ص السردي، اخلطاب تداولية: طلحة حممود  2

  .105-104ص اخلطاب اسرتاتيجيات الشهري، ظافر بن اهلادي عبد وينظر 243ص وامليزان اللسان الرمحن عبد طه ينظر  3

  .229ص اخلطايب، التواصل يف اخلطاب قوانني: احلاج محو ذهبية  4

  .246ص وامليزان، اللسان: الرمحن عبد طه   5

  .112-111ص اخلطاب، اسرتاتيجيات الشهري، ظافر بن اهلادي وعبد247-246ص نفسه  6
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مبدأ التأدب األقصى على أواصر العالقات االجتماعية، وقد اقرتح طه عبد الرمحن مبدأ التصديق  حيافظ

وقد فرعه إىل " ال تقل لغريك قوال ال يصدقه فعلك" واستمده من الرتاث اإلسالمي وصاغه بالشكل اآليت

  :قواعد تواصلية وأخرى تعاملية 

  :أما القواعد التواصلية فهي منقولة عن املاوردي

  .ينبغي للكالم أن يكون لداع يدعو إليه، إما يف اجتالب نفع أو دفع ضرر - 

  .ينبغي أن يأيت املتكلم به يف موضعه ويتوخى به إصابة فرصته - 

  .ينبغي أن يقتصر من الكالم على قدر حاجته - 

  1.جيب ان يتخري اللفظ الذي به يتكلم - 

  :التهذييب فقد قسمها إىل ثالث قواعدأما القواعد التعاملية املتفرعة عن مبدأ التصديق يف جانبه 

  .لتتفقد صدقك يف كل قول تلقي به إىل الغري: قاعدة القصد - 

  .لتكن صادقا فيما تنقله إىل غريك: قاعدة الصدق - 

  2.لتكن يف توددك للغري متجردا عن أغراضك: قاعدة اإلخالص - 

 الدراسات عليها انبنت اليت األرضية كان التعاون مبدأ أن هو:ذكره سبق مما استنتاجه ميكن ما وأهم

 طريف( إليه واملرسل املرسل بني العالقة من تنطلق اليت اخلطاب قوانني يف تبحث اليت األخرى التداولية

 من تضبطه للخطاب أخرى قوانني هناك ألن فقط اإلطار هذا يف القوانني حصر ميكن ال لكن ،)اخلطاب

    .التواصلية الظروف أحسن يف املقاصد أداء على الرتكيز خالل من القصد أو الشكل حيث

ليكن إسهامك يف احلديث مناسبا بناًء "إن أهم ضابط متيزت به هذه النظرية، هو مبدأ املناسبة     

ومن هذا املنطلق . ، حيث مثل هذا األخري جوهر ومركز املبادئ أو املسلمات األخرى"للموضوع القائم

دأ، وإرساء بعض اندفعت بعض اجلهات املختصة بالدرس التداويل من علماء وباحثني لتعميق هذا املب

  .نظرية املالئمة: وقد مثل هذا االجتاه. القواعد، باالعتماد على روافد معرفية خمتلفة

 قاعدة يف يتفقان والتهذييب، التبليغي اجلانب يتضمنان متكامالن مبدآن التأدب ومبدأ التعاون مبدأ   

 غري دالالت بانزياح يسمح قد مما ن،التعاو  مبدأ لقواعد والتودد التخيري قاعديت خرق يف وخيتلفان التعفف،

 ينتج ما وهذا األحوال كل يف �ا يلتزمون ال املتكلمني ألنّ  مثالية قوانني اخلطاب قوانني تبقىو  .�ا مصرح

 فوات بعد قوله لتربير" ذلك أقصد مل أنا لكن" لعبارة الفرد يلجأ ما فكثريا املتكلمني، بني التفاهم سوء عنه

  .األوان

                                                             

  .249ص وامليزان اللسان:   الرمحن عبد طه  1

  .250املرجع السابق ص   2
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  :االقتضاء التداولي :ةعاشر ال المحاضرة

 : لغةً  االقتضاء - 1

 قوله منه و. وتقاضـاه طلبه األمر منه اقتضى عليه، دلّ  األمر، اقتضى أديته، احلج، قضيت حكم، قضى،  

 فهو االقتـضاء أّمـا أّداه، الديـن قضىو* }ِإْحَساناً  َوبِاْلَواِلَدْينِ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ  تـَْعُبُدوا َأالَّ  رَبُّكَ  َوَقَضى {: تعالى

  .االستلزام معناه االقتضاء منه و 1اقتـضى، فعل من املستلزم و االستدعاء و الطلب

  : اصطالحا االقتضاء -2

 توظيف منه و تقديـر أو إضافـة إىل اللجوء دون مقصده و معناه، علـى يدلّ  أن الكالم فـي األصل

 اإلفادة لتحقيق تقدير أو إضافة معينة، سياقات يف يستدعي قد لكن و املراد، على تفصح اليت األفعال

 عليه يُبىن الذي الفهم حتقيق وبالتايل الكالم ليستقيم عبارة تقدير أو إفادة طلب هو و االقتضاء، هو ذلك

 هو الـمقتضي و مـحقق لغوي إنتاج يستدعيه ما هو واملقتضى احملقق الكالم عن الكالم ويتأسس الكالم

 يعتمد مل ما غامًضا يبقى املنصوص أنّ  االقتضاء مفهوم إظهار من املقصود و التقدير، عملية يف األساس

  .غايته حيقق لكي اإلضافة هذه على

 األبـحاث هامش على النظرية هذه بوادر ظهرت حيث لساين منه أكثر منطقي مفهوم واالقتضاء

وردت يف  قد، و "les valeurs de vérité" الصدقية قيمتها باعتبار القضايا تناولت اليت الـمنطقية

االقتضاء، فإذا كانت العبارة حميلة فهذا يقتضي نّبه إىل االرتباط بني اإلحالة و هو أول من تو " فريج"أبـحاث 

م، هو رئيس 1973وجود شخص يف العالـم الواقعي تـحال العبارة إليه، فعندما أقول مثًال الرئيس الـمصري 

   2.م هو السادات1973سة مصر عام فهذا يقتضي وجود شخص توّىل رئا السلطات

 ألنّه كبريًا نـجاًحا سجل أنّه إالّ  الـمنطقي املوقف يف هو مقنًعا يكن مل االقتضاء من التداويل واملوقف

  3.االستلزامو  الصدق،:مثل مفاهيم، يتبع منطقًيا مشكالً  األمر أول كان الذي االقتضاء من جعل

                                                             
  .351 ص اإلميان، مكتبة سعد، الرؤوف عبد حتقيق األسرار، كشف: بردزية بن امساعيل بن حممد البخاري -1
 .193مدخل إىل علم الداللة، ص : صالح حسنني -  2
، 1أسس لسانيات النص، تر موفق حممد جواد الصاحل، دار مأمون للرتمجة و النشر بغداد، ط: مارغوت هانيان و فولفنغ هاينان - 3

 . 15- 14، ص 2006
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 عنصًرا التضمني يعترب أن يـمكن حيث سبق؛ ممّا انطالقًا واالقتضاء التضمني بني ُمنيز أن ُميكن وهكذا

 إالّ  اكتشافه ميكن وال امللفوظ عن غائًبا يبقى وإّمنا  السطح، مستوى على يظهر ال ولكّنه اجلملة داللة من

 ملفوظًا بأنّ  تقول ال إذ" امللفوظ داخل معطى فيبقى االقتضاء أما املنطقية، االستدالالت من جمموعة عرب

    1".األول لـحقيقة مسبًقـا شرطًا األخري هـذا حقيقة كانت إذا إالّ  غريه يقتضي ما

  .نقود" علي" لـ أنّ  يقتضي فهذا مزورة علي نقود كل: حنو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .60املقاربة التداولية، تر الدكتور سعيد علوش، ص ": François Arminaco"فرنسوا أرمينيكيو  -  1
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  البالغة الجديدة:رحادية عشالمحاضرة ال

فَقَصر  ،1»الكشف عن الطرق املمكنة لإلقناع يف أي موضوع كان«أّن البالغة هي  أرسطو يرى

 - والتطبيق املالئم له هو فن اخلطابة] احلجاج[باحملاّجة «وظيفتها على اإلقناع،لذلك ترتبط بالغة أرسطو

لسامعني ، فالبالغة دراسة كيفية إقناع ا2»الذي يهدف إىل اإلثبات واإلقناع بواسطة اخلطاب -الفصاحة

  .بأن يفكروا ويتصرفوا بطريقة ما كانوا اختاروها طبيعيا من تلقاء أنفسهم

اهلم األول كان هو إتاحة التداول اجلماعي لتكوين رأي «أنّ  أرسطوواملالحظ بوضوح عند 

األغلبية مل يكن يهتم باحلق بقدر اهتمامه مبا يظهر أنه حق؛ أي ما ينبغي أن يظهر أنه حق إلقناع 

  .يندرج يف إطار أشكال التأثري واإلقناع على املخاطبني بشىت الوسائل أرسطو فمشروع .3»اآلخر

  :الحجاج والبالغة العربية -1

تعّددت معاين ومفاهيم البالغة عند البالغيني العرب، وإن أمجعت معظمها على القدرة على 

ه 210بشر بن المعتمرة فمن مفاهيم البالغة كذلك ما جاء بصحيف  التأثري يف املتلقي بأحسن األلفاظ؛

أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهال ويكون ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، إما عند اخلاصة إن  «:قوله

كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة، فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبالغة 

عاين اخلاصة، وتكسوها األلفاظ قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك إىل أن تفهم العامة م

 رضيته ما إذن فالبالغة .4»الواسطة اليت ال تلطف عن الّدمهاء وال جتفو عن األكفاء فأنت البليغ التام

 الناس من اخلاصة إرضاء على قادرا اللفظ بذلك فيكون اخلاصة، فهمته وما األلفاظ عذب من اخلاصة

  .منهم العامة وإفهام

                                                             
  .29ن بدوي، صأرسطو طاليس اخلطابة ترمجة عبد الرمح 1
  .37، ص2م، ط2006- هـ1427األسلوبية، ترمجة بسام بركة املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت : جورج مولينيه 2
احلجاج وأشكال التأثري ، ترمجة ربيعة العريب، ضمن كتاب احلجاج واالستدالل احلجاجي، إشراف حافظ إمساعيلي علوي : باتريك شارودو 3

  .292ص
موفق شهاب الدين منشورات حممد علي بيوض، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ا�لد األول  : وضع حواشيه : البيان والتبيني: اجلاحظ 4

  .99ص. 1،ج1998- ه1419، 1ط
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، فمفهوم 1»مجاع البالغة البصر باحلجة واملعرفة مبواقع الفرصة«:أنّ )ه255ت(الجاحظوذكر 

البالغة عنده هي احلجاج ويكون غايته استمالة القلوب وثين األعناق؛ أي جعلها تنساق وتقاد وتذعن ملا 

  .يقوله املتكلم

حيتاج إىل متييز وسياسة وإىل ترتيب ورياضة وإىل متام اآللة وإحكام الصنعة، «كما رأى أّن البيان   

وإىل سهولة املخرج وجهارة املنطق، وتكميل احلروف، وإقامة الوزن، وإّن حاجة املنطق إىل احلالوة كحاجته 

  .2»األعناق وتزيّن به املعاينإىل اجلزالة والفخامة، وأّن ذلك أكثر ما تستمال به القلوب وتثين له 

  . تؤدي البالغة بذلك وظائف منها اإلفادة واإلمتاع واإلثارة واإلقناع وإظهار القوة اجلمالية بإبداع

إصابة املعىن والقصد إىل احلجة مع اإلجياز، ومعرفة الفصل من «أّن البالغة الجاحظ ويرى 

  .ية املتكلم اليت يردي د�ا احلجاج لرأي معني، فيكون القول موجزا مع إصابة املعىن ملقصد 3»الوصل

البالغة اسم جامع ملعان جتري يف وجوه كثرية، فمنها ما «:ما البالغة؟ فقال ابن المقفعوقد ُسئل 

يكون يف السكوت، ومنها ما يكون يف االستماع، ومنها ما يكون يف اإلشارة، ومنها ما يكون يف 

ما يكون ابتداًء، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا  االحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها

، ويهمنا يف هذه البالغة األساليب اليت يراد �ا االحتجاج أو احلجاج يف 4»وخطبا، ومنها ما يكون رسائل

  .الشعر خاصة

 االستكراه، عن بعيدا الطبع صحيح وكان بليغا واللفظ شريفا املعىن كان إذا« أنّه الجاحظ ويرى

 يشرتط فهو وبالتايل ،5»الرتبة يف الغيث صنيع القلوب يف صنع التكلف عن مصونا االختالل عن ومنزها

 املتلقي غليل يشفي فإنه بليغا الكالم كان فإذا عليهم، الفعل وممارسة السامعني على للتأثري املعىن وضوح

  .حمالة ال ويقنعه فيه فيؤثر ظمأه ويطفئ

 داللة ألنّ  القلوب؛ على تركيز" الكرمية الرتبة يف الغيث صنيع القلوب يف يصنع" قال فحينما

 الشاعر نوَّع وكلما ومقنعا، مستميال مؤثرا كان بليغا كان كلما عاطفته له و�تز املتلقي بذوق ترتبط القلب

                                                             
  .68ص 1ج البيان والتبيني: اجلاحظ1
  .16ص ،1ج نفسه2
 السود، عيون باسل حممد وتعليق شرح ، حسان بن اهللا عبيد اإلمام اختيار اجلاحظ كتب من املختارة الفصول اجلاحظ، رسائل: اجلاحظ3

  .113ص ، ،4اجلزء ،2ا�لد
  .85، ص1ج  البيان والتبيني،: اجلاحظ 4
  .65نفسه، ص 5
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 وروعة اخليال، جبمال وإ�اره ،لالستماع وإيقاظه املتلقي انتباه للفت أدعى كان كلما البيان ألوان من

  . االقتناع إىل ويقوده عقله يف ويؤثر متلقيه، مشاعر فيستميل اإلبداع

املفهم، : فاملفقه«:أّن البالغة قول مفقه يف لطف قائال) ه395ت(أبو هالل العسكري يرى  

ما تعطف به القلوب النافرة، ويؤنس القلوب املستوحشة وتلني به العريكة األبية : واللطيف من الكالم

به احلاجة وتُقام به احلجة، فتخلص نفسك من العيب ويلزم صاحبك الّذنب من غري أن  املستعصية ويبلغ

، فالتعبري البالغي يضمر أهدافا حجاجية إلفهام املتلقي 1»�يجه وتقلقه وتستدعي غضبه وتستثري حفيظته

  .وإرضائه بلطيف الكالم

السامع فتمكنه يف نفسه  كل ما تبلغ به املعىن قلب «:هي) ه395(العسكري  فالبالغة عند 

والسبيل إىل ذلك سواء كان اخلطاب شعرا أو نثرا . 2»كتمكنه يف نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

، 3»أن تأيت مبعىن مث تؤكده مبعىن آخر جيري جمرى االستشهاد على املعىن األول، واحلجة على صحته«هو 

على صحة املعىن الذي يقدمه للسامع بغية إقناعه حجٌج ... وما يأيت به الشاعر من تشبيه واستعارة وكناية

؛ 4»إجناد للمعاين اُألَول وإغاثة هلا على ما يُراد من تأثّر النفوس ملقتضاها«والتأثري فيه، فالوسائل البالغية 

  .حيث جيب على املتكلم أن يراعي حسن األلفاظ لتصل إىل املتلقي فيفهمها عقله ويقبلها قلبه

 يف الناس يتعارفه ما اللفظة تكون«أن:) ه471( الجرجاني القاهر عبد ليقو  الّصدد هذا ويف 

 ولفظه لفظه معناه يسابق حىت« البالغة اسم يستحق ال الكالم إنّ  مث ،5»زما�م يف ويتداولونه استعماال�م

 يف للمعىن اللفظ مطابقة وجوب مبعىن ؛6»قلبك إىل معناه من أسبق مسعك إىل لفظه يكون فال معناه،

  . اآلخر عن أحدمها أسبقية وعدم نفسه الوقت

 تطرية أحسن ذلك كان أسلوب إىل أسلوب من نقل إذا« الكالم أنّ ) ه528(الزمخشري يرى

 واملقصود ،1»بفوائد مواقعه وختتص واحد أسلوب على إجرائه من إليه لإلصغاء وإيقاظا السامع، لنشاط

  .السلوك يف التغيري هو التأثري من

                                                             
  . 51ص 1اجلزء.2004حممد حمي الدين عبد احلميد دار الطالئع، القاهرة، : حتقيق) الكتابة و الشعر( :الصناعتني1
  .10ص،حممد حمي الدين عبد احلميد : حتقيق) الكتابة و الشعر( :الصناعتني 2
  .416ص ،نفسه 3
  .300ص 3ط ،1982 األدباء، وسراج البلغاء منهاج: القرطاجين حازم4
  .09أسرار البالغة ص: عبد القاهر اجلرجاين 5
  .85ص: 1اجلاحظ البيان والتبيني ج 6
  .119أساس البالغة ص: الزخمشري 1
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خالل تفحصنا ملفاهيم البالغة عند العلماء العرب ربطا بينها وبني احلجاج، فكلما  ونكتشف من 

كان القول بليغا كان مستميال مقنعا، ومؤثرا يف سلوك سامعه ودافعا إياه على تغيري رأيه أو موقفه، أو دفعه 

  .إىل القيام بأمر ما

بالبالغة خاصة ما أصبح يعرف  اهتم البالغيون الغربيون احملدثون:الحجاج والبالغة الجديدة -2

مصنف يف احلجاج أو البالغة "يف البحث التداويل بالبالغة اجلديدة اليت أثارت إشكالية احلجاج من خالل 

الذين ال يعتربان احلجاج تالعبا بعقل املخاطب؛ بل   Tytecوتيتكا  Perelmanلبيرلمان " اجلديدة 

اخلطاب اليت من شأ�ا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم درس تقنيات «يؤكدان على أّن موضوع احلجاج هو

، فهما جيعالن احلجاج تفاعال بني 1»مبا يعرض عليها من أطروحات، وأن تزيد يف درجة ذلك التسليم

املتكلم واملتلقي، وال يكون ذلك إال بدراسة الكالم املقنع من أجل كسب تأييد وقبول األطروحة املقدمة، 

البالغية احلجاجية اليت تسمح بتعزيز موافقة األشخاص على القضايا اليت تطرح عليهم ودراسة التقنيات 

هي موضوع احلجاج، ذلك أّن الّتخاطب إّمنا يتم من أجل ربط عالقات مع الغري �دف التأثري فيه أو 

  .االتفاق معه، وذلك عن طريق تربير موقف أو الدفع إىل عمل

 البالغة" الفرعي العنوان عّرب  وقد« احلجاج لنظرية ابقةمط Perelman بيرلمان عند والبالغة

 البالغة جعل يروم الذي العام التوجه هذا عن احلجاج يف مصنف Perelman بيرلمان لكتاب" اجلديدة

 احلجاجية خططها على الوقوف طريق عن اخلطابات خمتلف وحتليل ا�تمع تطوير... هدفه مستقبليا علما

 ما ومىت والفشل النجاح مبعيار عليه حيكم تداويل كالمي فعل أي مثل مثله واحلجاج. 2»عليها املتأّسسة

 جعل يف وفق ما احلجاج أجنع«و موفقا ناجحا احلجاجي فعله كان املتلقي إقناع على قادرا املتكلم كان

) عنه اإلمساك أو إجنازه( املطلوب العمل على يبعثهم بشكل السامعني لدى درجتها تقوى اإلذعان حّدة

  .3»املناسبة اللحظة يف العمل لذلك مهّيئني السامعني جعل يف األقل على وفق ما هو أو

  :املقصدية لألمناط نظرا تداويل طابع ذات البالغة تكون هنا ومن

  .إقناعي بعد وهذا وأخالقيا وحجاجيا تعليميا مكونا وتضم: فكرية مقصدية أوهلا 

 النص، خارج فيه اإلقناع هدف يكون غائي أحدمها مكونني وتضم عاطفية مقصدية وثانيها 

  .مجايل بعد وهذا اجلمالية املتعة يولد مما نفسه النص إحالة يف يكمن غائي غري واآلخر

                                                             
  .299احلجاج أطره ومنطلقاته ضمن كتب محادي صمود أهم نظريات احلجاج، ص: عبد اهللا صولة 1
  . 102، ص2008، 1احلجاج يف البالغة املعاصرة حبث يف بالغة النقد املعاصر، دار الكتاب اجلديد ط: حممد سامل حممد األمني 2
  .74م، ص1992أب/ه أغسطس1413صالح فضل بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة الكويت صفر 3
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 اجلمهور على تسيطر اليت العنيفة االنفعاالت عن البحث يف وتكمن انفعالية مقصدية وثالثها 

  .باملتلقي متعلقا انفعاليا بعدا يعد وهذا وقتيا، عاطفيا �ييجا لتحقق

 أنّ  ورأى احلجاج؛ على عقليا بعدا اجلديدة البالغة نظرية يف Perelman بيرلمان أضفى

 له هّيأ فعل هو وإمنا واملناورة، باألهواء والتالعب باملغالطة إليه موصال ليس احلجاج على املرتتب الفعل«

 املنطق أسر من ختلص وبذلك باجلمهور، التالعب �مة من احلجاج أخرج فقد ،1»والنظر والتدبر العقل

  .اللغة استعمال جماالت من واقرتب ا�رد واالستدالل

 أو الزخرف أجل من اخلطاب بشكل معنيةً « Perelmanبيرلمان عند اجلديدة البالغة وليست

فهي بالغة  .2»احلضور أي لإلبداع وسيلة وخاصة لإلقناع وسيلة ذلك كون جهة من بل اجلمالية؛ القيم

  .تُعىن باإلقناع وليس باألسلوب

 جهد«بأنّه احلجاج مايير ميشال عّرف فقد البالغية، اآللة حمور احلجاج احملدثون البالغيون جعل

 بالصور مايير واهتم  ،3»إليه يتوجه من إقناع إىل يسعى خطاب كل لكون اللغة يف جوهري وبعد إقناعي

  .املساءلة نظرية يف واحلجاج البالغية

 طرحا أصبحت بل فقط؛ التعبري فن أو اإلقناع فن حدود ماير ميشال نظر يف البالغة جتاوزت

 أساس تعد واليت موسوعية ومعارف والعقل الذاكرة وخارج اللغة نظام داخل القضايا بكل يُعىن إشكاليا

 يف يبدأ اللغة من جزء هو احلجاجي القول«فـــــ الناس، بني واألجوبة األسئلة وتداول التواصلية العالقات

 ويكون آخر، سؤاال يثري سؤال فكل ، 4»والفعل القول يف احلق لنفسه اإلنسان فيه يعطي الذي الوقت

  .بينهما فيما واملستمع املتكلم يثريها اليت والتساؤالت للمشاكل طرح جمرد فيه اإلقناع

 حول احلوار ذلك هي أو الذوات بني املسافة حول احلوار ذلك«بأ�ا البالغة مايير ميشال عّرف

 الذات بنية... عميقة بنية تؤسسها البالغية املنهجية هذه... ما مشكل أو مسألة بصدد الناس بني املسافة

Ethos واآلخرpatitos  وبينهما اللوغوسLogos  من حيث هو كالم ولغة قبل أن يكون عقال يف

تقصي  Questionnementحني أن البنية األساسية للبالغة هي بنية إشكالية تعتمد سريورة تساؤلية 

                                                             
  .299أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية، ص: احلجاج أطره ومنطلقاته ضمن كتاب: عبد اهللا صولة  1
  .16، ص2008التداولية واحلجاج مداخل ونصوص ، صفحات للدراسات والنشر دمشق اإلصدار األول : صابر حباشة  2
  .103بالغة املعاصرة حبث يف بالغة النقد املعاصر صحممد سامل حممد األمني احلجاج يف ال  3
  .195عندما نتواصل نغري، ص: عبد السالم عشري 4
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 واآلليات احلوارية والعمليات باملساءلة البالغة مايير ربط فقد ،1»من فضائها األجوبة الضرورية والنهائية

  .احلجاجية النظرية يف تصب اليت والنفسية واملنطقية الرياضية

 بني االتصال ممارسة إ�ا إذ صميمها يف تداولية« البالغة أنّ ) - Leech)1936 ليتش يرى

 ،2»بعضهما على للتأثري حمددة وسائل مستخدمني عالقتهما إشكالية حيالن حبيث امعوالسّ  املتكلم

  .ويقبلها لألطروحة يذعن وجعله املتلقي على التأثري اعتماد يف تشرتكان والبالغة فالتداولية

 يف فالبحث ،3»كان أيّا املوضوع إىل بالرجوع املمكنة اإلقناع وسائل اكتشاف ملكة« والبالغة

  .والتأثري اإلقناع وسائل من وتقنياته احلجاج يف حبث هو البالغة

 البعض عند صارت درجة إىل ا�اورة العلوم من عددا تستوعب جعلها مما البالغة دائرة توّسعت

 تقابل القدمية فالبالغة جديدة، بالغة اليوم توجد أنّه يعين ال« بارت يقول احلداثة عن تعبري أفضل

 �تم حيث ؛ 4»القدمية بالبالغة عجيب وبشكل مليء العامل إنّ  بعد، ينجز مل الذي اجلديد هذا باألحرى

 أغراضها ولُتحّقق اخلطاب يف اإلقناعية التقنيات تدرس واحلجاج؛حيث اإلقناع بوسائل اجلديدة البالغة

 �ا يتوسل اليت الفنية اآلليات يف الشعري اخلطاب يف التقنيات هذه دراسة وتكمن حجاج، من هلا البدّ 

  .املتوقع والفعل املرجوة النفاذية وإكسابه خطابه، مترير إىل املتكلم

كل خطاب جيمع بني احلجاج «أّن ميدان البالغة يشمل  Reboulروبول أوليفي يرى

املتعة والتعليم واإلثارة جمتمعة متعاضدة، كل خطاب : واألسلوب، كل خطاب حتضر فيه الوظائف الثالث

 املزّين والتعبري االختيار ابتكار فن«:ديكرو عرّفها كما والبالغة .1»يقنع باملتعة واإلثارة مدعمتني باحلجاج

  .2»اإلقناع يف استخدامه ميكن والذي مالئم بشكل

                                                             
يناير،  3، العدد 28جملة عامل الفكر الكويت جملد ) مقال(مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة : حممد سامل حممد األمني 1

  .73، ص2000مارس 
  .98-97اخلطاب وعلم النص ص بالغة: صالح فضل 2
  .19ص اإلقناعي اخلطاب بالغة العمري حممد 3
  .56جملة عامل الفكر ص) مقال(مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة : حممد سامل حممد األمني 4
  .136بالغة احلجاج يف الشعر العريب شعر ابن الرومي منوذجا ص: إبراهيم عبد املنعم إبراهيم 1
القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان ترمجة منذر عياشي، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء : أوزوالد ديكرو، جان ماري سشفاير 2

  .161، ص2007، 2املغرب، ط
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 La nouvelle Rhétorique اجلديدة البالغة هي احلجاج تناولت اليت البالغية والدراسة

نظرية عامة للمحاججة بكل أشكاهلا الشرعية والسياسية واألخالقية واجلمالية «وميكن تعريفها بأّ�ا 

  .يف اللغة؛ حيث تناولت هذه النظرية كيفية اإلقناع 1»والفلسفية

�تم البالغة مبقام القول وسياقه حبثا عن املقاصد مرتكزة يف ذلك على وضع املتلقي، وهنا يتجلى 

 فإنّنا البالغية، املفاهيم وفق نفكر وعندما التأثري مرجعه النصي للفهم منهجا متثل فالبالغة«بـُْعُدها التداويل 

  .2" األثر ملقصدية تابعا وجنعله املتلقي/املستمع نظر زاوية من النص إىل ننظر

 لبنية املؤسسة واحلجج املنطقية، شبه احلجج: للحجج أمناط ثالثة هناك:عند بيرلمان تقنيات الحجاج

  :األقسام من جمموعة نوع كل حتت ويندرج للواقع، املبنينة واحلجج الواقع،

  : المنطقية شبه الحجج/ 1

  :املنطقية البىن على تعتمد اليت املنطقية شبه احلجج 

  Incompatibilité:التناقض وعدم االتفاق  -  أ

 هي الدنيا( أو) املال هو املال( نقول كأن دورية عبارة التحديد:  احلجاج يف واحلد التماثل  -  ب

 تكرر وإن حىت معناه يفهم لكن صارمة، منطقية حجة إىل يفتقد التحديد فهذا ؛)الدنيا

   األول، اللفظ غري آخر معىن إىل حييل الثاين فمعىن اللفظ،

ومن أمثلتها السن بالسن Arguments de réciprocité: التبادلية العالقة على القائمة احلجة - ج

  ...أو ضع نفسك يف مكاين. الل عليكم حرام علينا، حم ...والشر بالشر

  :  الرياضية العالقات على تعتمد اليت املنطقية شبه احلجج 2- 1

   Argument de transitivité التعدية حجة الرياضية العالقات على تعتمد اليت احلجج من 

  عدويمثل قولنا عدو صديقي  التعدية جةح  -  أ

  Argument de division له املكونة أجزائه إىل الكل تقسيم  -  ب

   L'argumentation par inclusion االشتمال حجة أو الكل يف اجلزء إدماج - ج

                                                             
  .163القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان ترمجة منذر عياشي ، ص: ن ماري سشفايرأوزوالد ديكرو، جا 1
  .24، ص1999هنريش بليت، البالغة واألسلوبية، حنو منوذج سيميائي لتحليل النص، ترمجة حممد العمري، إفريقيا الشرق  2
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  L'argumentation par le probable االحتمال على القائمة احلجج  -د

 والعامل، األشياء بني تربط عالقات على احلجج هذه تقوم  :الواقع بنية على المؤسسة الحجج - 2

 الفئة هذه ضمن وتندرج واألحداث، للوقائع وتوضيح تفسري عالقة هي بل منطقية؛ ليست العالقات وهذه

 تبدو وتوضيحها الواقع أحداث بتفسري املتكلم يقوم فعندما ؛1املرسلة وا�ازية الكنائية العالقات احلجج من

  :الواقع بنية على املؤسسة احلجج ومن املتلقي يف التأثري على أقدر خطابه ويكون إقناعا أكثر

  : التداولية واحلجة السببية احلجة:التتابع  -  أ

  :التجاوز حجة االجتاه، حجة التبذير، حجة: الغائية  - ب

 وأعماله الشخص حجة السلطة، حجة: التعايش  -  ج

 وقائع بني بالربط تكتفي الواقع بنية على املؤسسة احلجج كانت إذا :للواقع المبنينة الحجج -3 

 زمانيا أو مكانيا مرتابطة وأشياء أحداث بني اجلمع إىل تستند للواقع املبنينة احلجج فإن متتابعة؛ أو متعايشة

  2.به يرتبط بآخر شيء على نستدل حيث رمزيا، أو

 بواسطة ملموسة ا�ردة القاعدة جبعل احلجة حضور تقوية«إىل ويهدف illustratio الشاهد   -  أ

 يف الشاهد ويكون وتوضحها، القاعدة تدعم صورة فاالستشهاد ،3»عليها �ا يستشهد اخلاصة احلالة

 اخلرافية أو اخليالية للفكرة وميكن املتباينات بني مقارنة فهو التشبيه أما اجلنس، يف املتفقات بني الربط

 قابلة ذا�ا حد يف إ�ا واألصلي، التارخيي سياقها من جنردها عندما« إقناعية بوظيفة تضطلع أن ا�ازية

 جديدة شرعية تكتسب لكي فنائها على تتغلب ما شاهد يف تسلك حينما ولكنها الكذب لوصمة

  .ويقويها احلجة يدعم الشاهد فإن هنا ومن.1»طريقة بأية عليه الربهنة إىل بتحوهلا

 ال« اليت احلاالت يف باملثال ويؤتى القاعدة، تأسيس يف املثال دور يكمن:  l’exemple المثال -ب

 اخلالفات بعض وجود تقتضي املثل بواسطة احملاجة إنّ  ،prémisses Des  مقدمات عادة فيها توجد

  .وتقويتها الفكرة لتوضيح املثال يستعمل و.2»لتكريسها باملثل جيء اليت اخلاصة القاعدة شأن يف

                                                             
 .385ص وغربية، عربية يونانية حمطات يف االستعارة الويل، حممد ينظر، 1
 .399،ص وغربية عربية يونانية حمطات يف االستعارة الويل، حممد ينظر 2
  .55ص وتطبيقات دراسات احلجاج نظرية يف صولة اهللا عبد 3
 . 93ص ،17العدد عالمات، جملةالكناية والشاهد والتشبيه واالستعارة والتمثيل واألسطورة،  بالغية، مفاهيم:  الويل حممد 1
  540يف نظرية احلجاج دراسات وتطبيقات ص: عبد اهللا صولة  2
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 أن عليك حيتم معني بنموذج االقتداء على شخصا حتث فأن ،النموذج كذلك وتسمى :القدوة -ج

  .سخرية حمل تصبح ال حىت أوال به تقتدي

 املقارنة وأن خاصة، الواقع بناء عملية إىل منشّدة جتريبية عملية«إ�ا حجاجية تقنية وهي :المقارنة -د

 وخيال النص سياق إال هلا أساس ال مبتدعة تكون قد بل واقعية؛ بالضرورة تكون ال طرفني بني تعقد حني

 .1»احملتج

 وشرط  أطراف، أربعة من العميقة بنيته يف يتألف كونه يف احلجاجية التناسب تقنية تظهر: التناسب -هـ 

 الطرف جنس غري جنس إىل منتميني شيئني بني عالقة كل وتتحقق عالقتني بني التأليف«هو التناسب

  .2»خمتلفني جنسني إىل ينتميان والشبيه املوضوع أن أي املقابل؛

  :)نظرية الحجاج في اللغة ديكرو( الحجاج التداولي .ة عشرالمحاضرة الثاني

  :مفهوم الحجاج

  L'argumentation) : (الحجــــاج لغة - 1

: حّجوا عمامته... كثرة القصد إىل من يُعّظماحلجُّ  «، جاء يف معجم العني َحاجج من لغةً  اِحلَجاجُ      

. 1»وجه الظفر عند اخلصومة: قارعة الطريق الواضح، واحلّجة: واحملّجة... ويقال احلجة املوسم... عظموه

  .فدّل احلجاج على اخلصام

 املعاين بعض ويضيف املخاصمة، هو احلجاج أنّ ) ه538ت( الزمخشري يرى الصدد هذا ويف     

 ُشْهٍب، وحبجج شهباء، حبّجة خصمه على احتج«يقول حيث احلجاج؛ بلفظة استعماهلا ميكن اليت ا�ازية

 وعليكم احملّجة، وسلك ومالّجة، حماّجة بينهما وكانت حمجوج، خصمه وفالن فحّجه، خصمه وحاجّ 

 حتّجه وفالن حّجاج وهم مكة، وحّجوا... كاملة حّجة عنده وأقمت الواضحة، واحملاج النّرية باملناهج

                                                             
 .248ص القدمي، العريب الشعر يف احلجاج: الدريدي سامية 1
 .432  وغربية، عربية يونانية حمطات يف االستعارة: الويل حممد  2
بيضون، دار الكتب العلمية بريوت لبنان خ منشورات علي :كتاب العني ترتيب وحتقيق عبد احلميد هنداوي أ: اخلليل بن أمحد الفراهيدي 1

  .286ه، باب احلاء ، ا�لد األول ص1424- م2003، 1ط
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 ومها اجلبل، حبجاجي ومّروا... حاجبها يقال كما الشمس، حجاج بدا: ا�از ومن... تقصده أي الرّفاق

  . 1»...جانباه

 باحلجج غلبته أي َحَجْجُته حىت وَحمَاجَّة ِحَجاًجا َأَحاجُّه، َحاَجْجُته،«) هـ711( منظور ابن ويقول    

 الذي الوجه اُحلجَّة،: األزهري قال. الربهان واُحلجَّة. اُحلجَّة نازعه وِحَجاًجا، َحمَاجَّة وَحاجَّه. �ا أدليت اليت

 أي وَحاجَّه. التََّخاُصمُ  مبعىن والتََّحاجُ . َجِدلٌ  أي ِحمَْجاجٌ  رجل أيضا ويقال. اخلصومة عند الظفر به يكون

  2.»اُحلجَّة نازعه

 فيكون العقلية، واحلجج الكالمية والرباهني األدلة بواسطة واخلصومة النزاع اِحلَجاج يعين هذا فعلى    

 إال غالبا يستعمل ال حاج فعل أنّ « مع واملنازعة املخاصمة اللفظني معنيي بني جيمع ألنه للجدل؛ مرادفا

  3.»بباطل اخلصام يفيد أنه األغلبو  ...املخاصمة معىن يف

 الطرف مع االختالف على مدارمها بل« العداوة؛ تستلزمان ال ومها والنزاع اخلصومة احلجاج وأصل      

 ميلكه ما كل إقحام إىل به يدفع مما الرأي يف تصلبا يقتضيان الصراع ودواعي املنازعة ظروف ألن اآلخر؛

 4.»اخلصم به يفحم لكي الدالئل من

احلج « :فيقول والربهان؛ باحلجة اخلصم وغلبة القصد، إىل احلجاج مفهوم الرازي بكر أبو ويرجع      

ورجل ِحمجاج ... واحلجة الربهان، وحاجه فحجه من باب رد، أي غلبه باحلجة(...) يف األصل القصد 

، وهذا التعريف بدوره جيعل من 1»جاد الطريق: بالكسر أي جدل، والّتحاج التخاصم واحملجة بفتحتني

  . احلجاج والربهان واجلدل مصطلحات مرتادفة ال فرق بينها

احلجة هي «: قائال" الربهان"و" الداللة"و" احلجة"يفرق بني  أبا هالل العسكري بينما جند      

االستقامة يف النظر واملضي فيه على سنن مستقيم من رد الفرع إىل األصل، وهي مأخوذة من احلجة وهي 

                                                             
-1426، 1أساس البالغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان ، ط: جار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري 1

  .113ص) ح ج ج(م مادة 2006ه،1427
 .38ص. 1ج)   ج ج ح(  مادة. بريوت.  صادر دار. الرابع ا�لد" . العرب لسان: " منظور ابن 2
  .32، ص1984، ط الدار التونسية للنشر، تونس 1التحرير والتنوير، ج: حممد الطاهر بن عاشور 3
داللية معجمية، منشورات خمرب معاين ألفاظ احلجاج يف القرآن الكرمي وسياقا�ا املختلفة السور السبع الطوال أمنوذجا، دراسة : سعيد فاهم  4

  .14، ص2012املمارسات اللغوية يف اجلزائر جامعة مولود معمري تيزي وزو،كلية اآلداب واللغات 
مادة . 1981-1401عين برتتيبه حممود خاطر بك، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع طبعة: خمتار الصحاح: حممد بن أيب بكر الرازي 1

  .حاجج
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الربهان  وتأثري احلجة يف النفس كتأثري. الطريق املستقيم، وهذا هو فعله املستدل وليس من الداللة يف شيء

حج حيج إذا : فيها، وإمنا تنفصل احلجة من الربهان؛ ألّن احلجة مشتقة من معىن االستقامة يف القصد

  .1»استقام قصده

حاج وهو صاحب : فاملعىن األول«:معاين جزئية ثالثة ) ح ج ج(وتتفرع من مادة        
ُ
امل

  .2»احلجج اليت يتبادهلا املتخاصمان: ، والثالث)املغلوب(احملجوج : والثاين) الغالب(الغلبة

على دخول إبراهيم حيث دّل الفعل حاّج .3﴾َأَلْم تـََر إلى اْلذِّي َحاجَّ ِإبـَْراِهيَم ِفي رَبِّهِ عز وجل﴿ الق

  .4"جادل"أي " حاجّ "والنمرود يف خصام وجدال، ويف تفسري هذه اآلية الكرمية 

  :الحجاج اصطالحا

  :مفهوم الحجاج عند العرب 2-1        

 ألنّه شأنا؛ وأعظمها قدرا العلوم أرفع من« أنّه احلجاج عن )ه474( الباجي الوليد أبو يقول    

 وال حّجةً  قامت ملا اجلدل يف الوضع تصحيح ولوال احملال، من احلق ومتييز االستدالل معرفة إىل السبيل

 الدراسة أمهية يبّني  ما وهذا ،5» املستقيم من املعوج وال السقيم من الصحيح علم وال حمجة اتضحت

  . احلجاجية

 جمموعة أو فرد يسلكه إجراء« إنّه خماطبه أمام ويعلله موقفه ليوضح �ا املتكلم يقوم تقنية فاحلجاج    

 والعلة بالسبب إال احلجة تقوم وال 1.»حجج أو إثباتات على اعتمادا موقف تبين إىل املستمع لدفع

  .واإلثبات

 االرتكاز احلجاج فأساس ،2»واحد والدليل احلجة وقيل الدعوى، صحة على به ُدلّ  ما« واحلجة    

 مفهوم يف الغزالي حبث وقد معني، موقف بناء وبالتايل القضايا من قضية إثبات قصد معني دليل على
                                                             

، 1981-1401الفروق اللغوية، ضبط وحتقيق حسام الدين القدسي دار الكتب العلمية الطبعة األوىل بريوت : سكريأبو هالل الع 1

  16ص
  14معاين ألفاظ احلجاج يف القرآن الكرمي وسياقا�ا املختلفة السور السبع الطوال أمنوذجا، دراسة داللية معجمية، ص: سعيد فاهم 2
  .258 البقرة 3
: تفسري اإلمامني اجلاللني للقرآن الكرمي، حققه ونسقه الشيخ حممد الصادق القمحاوي، مكتبة: جالل الدين السيوطي وجالل الدين احمللي 4

  .37رحاب، اجلزائر ، ص
  .08، ص1987املغرب  2املنهاج يف ترتيب احلجاج حتقيق عبد ا�يد الرتكي ، دار الغرب اإلسالمي ، ط: أبو الوليد الباجي 5
  .08ص اللسانية، و املنطقية و البالغية الدراسات خالل من احلجاجية النظرية طروس، حممد1
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 املاء به ينزع الذي احلبل ومن الطريق من« السبب اشتقاق أصل أنّ  ورأى والتعليل، بالعلة وربطها السببية

هُ  البئر، من  املاء ونزع الطريق من بد ال ولكن بالطريق ال بالسري فالوصول به، إال عنده شيء حيصل ما وحدُّ

  .2»باحلبل ال باالستسقاء

 إلفهامه الغري إىل موجه به منطوق كل احلجاج« قوله يف احلجاج عن" الرحمن عبد طه" حتّدث    

 لتتعلق املتكلم به نطق فيما املبسطة املعرفة يتعدى فاحلجاج ، 3»عليها االعرتاض له حيق خمصوصة دعوى

  .فيه متضمن هو ما أي املنطوق يقتضيه مبا

 القصد أو الرجوع إفادة يف األول يتمثل« �ما ختتص وجهني للحجة أنّ  الرحمن عبد طه ويرى      

 العمل إىل حلاجتنا إال تقصده أو إليه ترجع أمرا احلجة فتكون رجع، يعين الذي حجّ  فعل من احلجة إنّ 

 إلزام هو مدلوله فيكون غلب معىن على أيضا يدل حجّ  الفعل أنّ  ذلك الغلبة إفادة يف يتمثل والثاين... به

  .باحلجة والغلبة القصد يف املتمثل للحجاج اللغوي املعىن على بذلك فركز ،4»باحلجة الغري

  :الغرب عند الحجاج مفهوم 2-2

يف الدراسات اللسانية احلديثة باحلجاج الذي يقصد به   Argumentationتُرجم مصطلح      

  .املوجهة إلثبات موقف أو دحضه، وهذه احلجج 5»سلسلة من احلجج تتجه مجيعها حنو نفس النتيجة«

 هو Argumentation مصطلح le grande robertويف هذا الصدد جند يف قاموس      

 عن الدفاع هو Argumenter حاجج والفعل معينة مناقشة يف �ا االعرتاض أو احلجج استعمال فن«

 حيث.اإلقناع لتحقيق احلجج تقدمي يف معينة طريقة إتباع مبعىن ؛ 1»حجج بواسطة أطروحة أو اعرتاض

  2:بينها من معاين عدة على Argumentation لفظة حتيل

 .القيام باستعمال احلجج  - 

                                                                                                                                                                                   
  .482، ص1992التعريفات حتقيق إبراهيم األنباري، دار اللسان العريب، بريوت ، لبنان : الشريف علي بن حممد اجلرجاين  1
  .        200ص  ،1ط تونس، للطباعة بوسالمة دار املرزوقي، يعرب أبو الغزايل عند السببية مفهوم كتاب ضمن ،60ص1ج املستصفى الغزايل 2
  .226ص. 1998،  1اللسان و امليزان أو التكوثر العقلي ، املركز الثقايف العريب، ط: طه عبد الرمحن3
  .137نفسه، ص 4
 ، م 2005 هـ1426 ،1ط البيضاء الدار الثقافة، دار ، واللسانية واملنطقية البالغية الدراسات خالل من احلجاجية النظرية: طروس حممد5

  .08 ص
1 Le grand Robert : Dictionnaire de la langue française, T.1Paris, 1989, P.535                     
2Ibid P.535. 
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 .واحدة نتيجة حتقيق تستهدف اليت احلجج من جمموعة  - 

 .معينة مناقشة يف �ا االعرتاض أو احلجج استعمال فن  - 

. احلجاج هو توجيه خطاب إىل متلق ما ألجل تعديل موقفه أو رأيه أو سلوكه، وغايته اإلقناع     

هو أحد من احلاالت األساسية للتواصل، وذلك « Philipe Bretonفيليب بروتونواإلقناع حسب 

اإلخبار؛أي تبعا لكون القصد هو التعبري عن إحساس أو حالة أو نظرة خاصة إىل العامل أو إىل الذات، أو 

اإلقناع أي التوجه إىل املستمع باملربرات املقبولة لتبين رأي ...الوصف املوضوعي إىل أقصى درجة ملقام ما

حيث يتعلق جمال اإلقناع باملتلقي ومدى استعداده لالستجابة إىل مؤثرات املتكلم من أجل تعديل   ؛1»ما

  .الرأي أو السلوك

 أو) أرسطو(الكالسيكية البالغة على Ducrot"ديكرو" لقب أساسا يعتمد احلجاج ميدان كان    

  .Grice)غرايس( الطبيعي املنطق على يعتمد أو ،Perelman)بيرلمان( احلديثة البالغة

 نظرية وهي ،1973 سنة منذ اللغة يف احلجاج نظرية  Ducrot ديكرو" الفرنسي اللغوي وضع   

 توجيه بقصد وذلك املتكلم، عليها يتوافر اليت الطبيعية اللغات وبإمكانات اللغوية بالوسائل �تم لسانية

 مؤداها اليت الشائعة الفكرة من تنطلق إ�ا مث احلجاجية، األهداف بعض حتقيق من متكنه ما، وجهة خطابه

 يف التأثري إىل �دف إمنا نتكلم حني إننا« Ducrot ديكرو يقول حيث التأثري؛ بقصد عامة نتكلم أننا

 وبعبارة ، 2» ذلك وغري إحراجه أو إزعاجه أو ، ما عمال يأيت جعله أو إقناعه أو مواساته أو السامع هذا

 أمناط إىل استنادا االستمالة إىل اهلادف اخلطاب باسرتاتيجية �تم أخذت احلجاج دراسة فإنّ  أخرى

 اليت السياقية واملقومات اللسانية بالوسائل املخاطب يف تأثري إحداث بغاية وذلك الصورية، االستدالل

 1.احلجاجية األهداف بعض إىل والوصول خطابه توجيه أجل من القول أثناء املتكلم لدى جتتمع

 أخرى وبعبارة حجاجية، وظيفة وجوهرية ذاتية بصفة حتمل اللغة أنّ  تبّني  أن احلجاج نظرية تريد    

 يف جوهريا بعدا احلجاج يصبح الزاوية هذه ومن. نفسها األقوال بنية يف الوظيفة هلذه عديدة مؤشرات هناك

                                                             
1 Philipe Breton , l’argumentation dans la communication, Alger. Casbah,1998 p.4. 
2 Anscombre et ducrot : L’argumentation dans la langue, philosophie et langage troisième 

édition, MARDAGA , P.05. 
  .67ص. 2006 املغرب الشرق، إفريقيا  واحلجاج التواصل آلليات معرفية تداولية مقاربة"  نغري نتواصل عندما: " عشري السالم عبد يُنظر1
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 إليها نعمد معينة اسرتاتيجية مثة فإنّ  ؛واللغة العقل خطاب ُوِجدَ  حيثما أنه ذلك عن ينتج مما ،ذا�ا اللغة

  .1 ذاته احلجاج هي االسرتاتيجية وهذه غرينا، إلقناع أو أنفسنا إلقناع إما وعقليا لغويا

 املواقف خمتلف وتوضيح موقف تبين عدم فيه ويشرتط التفسري، على احلجاجي اخلطاب يعتمد قد     

 نفسه اآلن يف يقدم وأن« موقفه صحة ضمان بعد ما موقف اختاذ تربير مث احلياد، موقف ويتخذ املتخذة

 املتخذ باملوقف االقتناع على إما قادرا يكون أن بدوره األخري هلذا ينبغي ألنه عليه للحكم وسائل املخاطب

 املفسر عن ختفيها عوامل وجود دون ألفاظها تقتضيه مبا النص دالالت إظهار« هو والتفسري ،2»دحضه أو

  .3»املباشر املعىن يظهر بذلك فهو

  ،4مضمرا أو ظاهرا يكون قد آخر، دالليا عنصرا خيدم دالليا عنصرا احلجة Ducrot ديكرو يعترب    

  .اإلثبات لدعم الدليل هي فاحلجة

 مبفهومي مقارنته ينبغي  (Argumentation) احلجاج مفهوم عن واضحة فكرة وألخذ 

  .املنطقي واالستدالل   (Démonstration)الربهنة

 للكلمة، الدقيق باملعىن برهانيا خطابا ليس الطبيعي اخلطاب :عالقة الحجاج بالبرهان واالستدالل: ثانيا 

 الربهنة تعين ال احلجاج ولفظة. املنطقي االستنتاج مبادئ على يقوم وال منطقية، وأدلة براهني يقدم ال فهو

 فمجال ،5منطقية نظر وجهة من ما الستدالل الصحيح الطابع إظهار أو ما، إثبات صدق على

 دراسته يف املثال سبيل على)م ق384-م ق322( أرسطوـــــــف... واملتوقع املؤكد وغري احملتمل هو«احلجاج

 مع الصادقة اإلثباتات من ينطلق الذي الربهاين االستنتاج تعارض فكرة يؤكد كان املقدمات ألصناف

 اللغات أو املنطق هو جماهلا الربهنة إنّ  مث فقط، مقبولة وآراء أفكار من ينطلق الذي اجلديل االستنتاج

  .1»اخلطاب هو احلجاج وجمال عام، بشكل الرمزية االصطناعية

                                                             
  .67ص. 30 ا�لد. 1العدد.  الفكر عامل جملة".  احلجاجي واالستدالل احلجاج: "  أعراب حبيب 1
 علوي امساعيل حافظ اشراف احلجاجي واالستدالل احلجاج كتاب ضمن  العريب، ربيعة ترمجة ، التأثري وأشكال احلجاج.  شارودو باتريك2

  .300 ص
 2ط. م  2005هـ 1425 1اللسانيات ا�ال والوظيفة واملنهج عامل الكتب الكويت ، جدارا للكتاب العاملي ط: مسري شريف استيتية 3

  .714إربد ، عمان األردن، ص 1429/2008
  .46-45ص ،2010 ،1ط ، البيضاء الدار للنشر ،األمحدية احلجاج حول حوار:  العزاوي بكر أبو 4

5 Jacques Moeschler : " Argumentation et conversation" p. 46  
  .25حوار حول احلجاج، ص: أبو بكر العزاوي 1
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  :التاليني باملثالني واحلجاج الربهنة من لكل التمثيل وميكن

  . علماء اللغويني كل - 1

  . لغوي زيد-     

 .عامل زيد إذن -     

. منطقية ألسباب وضروري حتمي عامل زيدا أن فاستنتاج منطقي، بقياس أو بربهنة هنا األمر يتعلق    

  .للحجاج ضرورة أية فتنتفي الرفض، أو بالقبول حمسوم هنا فاألمر

  .  احلرارة ميزان اخنفض - 2:  قولنا أما   

  .املطر سينزل إذن                  

 على يقوم املطر نزول فاحتمال برهاين، غري طبيعيا استدالال أو حجاجا يكون أن يعدو ال القول فهذا

 1.احتمايل استنتاج وهو اجلملة، من األول الشطر معىن وعلى العامل، معرفة

 prouver) )أثبت،أقام الدليل( "برهن"(مثلألفاظ من ) Argumenter(حاّج "يقابل لفظ      

 لقيم خطابا ليس أنّه كما وبراهني، ألدلة حامال خطابا ليس احلجاجي واخلطاب (Déduire)واستنتج 

   2.للربهان  املنطقي الطابع إبراز وال قضية، صحة على برهن مطلقا تعين ال" حاجّ "و منطقية، استنتاجية

وهذا ما ال جنده يف  (Valeurs de vérité)الصدق لشروط دائما املنطقية العالقة ختضع     

، وميكن 3»ليس من الضروري أن يكون لكل تعبري عن السببية صحة حجاجية«العالقة احلجاجية ؛ فــــــ

  :فقولنا. مالحظة ملفوظات غري مقبولة منطقيا ومع ذلك فهي مقبولة وموجودة يف اخلطاب

  .قهوة فنجان أتناول ذلك ومع وقت، لدي ليس - 

 ميكنه ال وبالتايل الكايف، الوقت لديه ليس املتكلم أنّ  حيث من للمنطق، خيضع ال القول هذا    

 السابق امللفوظ بأنّ  أحد ذهن إىل يتبادر ال ذلك ومع خاطئة، الثانية العبارة أنّ  على يدلّ  مما القهوة، شرب

 السابق امللفوظ يصبح وبالتايل". ذلك ومع"هي القول من ينتفي التناقض جعلت اليت والعالمة تناقض، فيه

 بني التمييز وجب هنا ومن والربهان، احلجاج بني الفرق يتضح وهكذا. منطقيا مرفوضا حجاجيا مقبوال

 نظامني إىل ينتميان أل�ما ؛(Argumentation)واحلجاج (Raisonnement)االستدالل

 .اخلطاب ونظام املنطق بنظام عادة نسميه ما نظام جدا، خمتلفني

                                                             
1 Voire, Jacques Moeschler : " Argumentation et conversation: p 46                                                                                         
2Ibid: p48 

 علوي امساعيلي حافظ إشراف احلجاجي، واالستدالل احلجاج كتاب ضمن العريب ربيعة: ترمجة التأثري، وأشكال احلجاج: شارودو باتريك 3

  299ص



خديجة بوخشة                                .محاضرات في اللسانيات التداولية                                   أ

 

67 
 

 دليل: (بأنّه فاملعرّ ...  قياس وال إمجاع وال بنص ليس دليل« األصول علماء عند واالستدالل      

  .1»الشرعية األقيسة من قياس وال واحلل العقد أهل من) إمجاع وال( سّنة أو كتاب من) بنص ليس

من قول أو  كل قضية ضمنية ميكن استخالصها«هو inférence االستدالل مفهوم جند كما    

  .2»)من داخل القول ومن خارجه(استخالص نتيجة من حمتواها احلريف بالتأليف بني معطيات متنوعة

 ميكننا مضمرة مجيلة أي«على inférenceاسم استدالل Orecchionneأوركيونيوتطلق     

 داخل من( متغري وضع ذات معلومات بني التوفيق عرب احلريف حمتواه من واستنتاجها القول من استخالصها

  .فهي تربط االستدالل بالقول املضمر الذي ميكن استنتاجه من حمتوى القول ، 3»)وخارجه القول

 يعرب منها قولٍ  كل إن حبيث بعض، عن بعضها مستقلة ما استدالل منها يتكون اليت األقوال إنّ     

 وهلذا متخيال، أو واقعيا وضعا باعتباره العامل، أوضاع من ما وضعا أو ما، حالة يصف أي ما؛ قضية عن

 املتضمنة القضايا على مؤسس ولكنه نفسها، األقوال على مؤسسا ليس االستدالل يف األقوال تسلسل فإنّ 

 تسلسلها وعلى اللغوية األقوال بنية على مؤسس فهو احلجاج أما 4.العامل بشأن نقوله ما على أي فيها؛

  :اآليت باملثال هذا ونوضح. اخلطاب داخل واشتغاهلا

  .الراحة إىل حباجة أنا إذن متعب، أنا - 

 إىل لتؤدي تقدميها يتم واحلجة ونتيجة، حجة من تتكون أ�ا سنجد السابقة اجلملة يف نظرنا إذا    

 أن إىل حباجة باألمر املعين الشخص أنّ  على وحجة دليل فالتعب الراحة، يستدعي التعب. معينة نتيجة

 . يرتاح

 هذا يف ترد قد واحلجة آخر، داليل عنصر لصاحل املتكلم يقدمه داليل عنصر عن عبارة احلجة إنّ     

 .ذلك غري إىل لفظي غري سلوكا أو طبيعيا مشهدا تكون قد أو نص أو فقرة أو قول شكل على اإلطار

                                                             
 الفاسي إدريس: وحتقيق تقدمي الفاسي، القادر عبد الشيخ األصول، خالصة شرح يف األصول علم إىل الوصول مفتاح: الفاسي الطيب حممد1

  .308 ص 1425/2004 1ط ديب املتحدة، العربية ،اإلمارات الرتاث وإحياء اإلسالمية للدراسات البحوث دار الفهري،
متوز  -1الشيباين، دار الطليعة ، بريوت طسيف الدين دعفوس، حممد : التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ترمجة: آن ربول جاك موشالر2

  .262، ص  2003يوليو 
املضمر، ترمجة ريتا خاطر، مراجعة جوزيف شرمي، املنظمة العربية للرتمجة مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة : أوركيوين كاترين كريبرات  3

  .76، ص2008)ديسمرب(األوىل بريوت، كانون األول 

  .16ص.املغرب. البيضاء الدار.األوىل الطبعة.الطبع يف العمدة". واحلجاج اللغة: " العزاوي بكر أبو4 
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 النتيجة إىل بالنسبة نفسه والشيء السياق، حبسب مضمرة تكون كما ظاهرة احلجة تكون وقد     

  :األمثلة �ذه ذلك نبني أن وميكن بينهما، يربط الذي احلجاجي والرابط

  .امللفوظ هذا يف والنتيجة والرابط باحلجة التصريح مت حيث ؛"الراحة إىل حباجة أنا إذن متعب، أنا" - 

  . املثال هذا يف الرابط ُأْضِمر وهنا ؛"الراحة إىل حباجة أنا متعب، أنا" - 

  .السياق من استنتاجها يتم اليت النتيجة وأضمرت باحلجة إال هنا يصرح مل حيث ؛"متعب أنا"- 

  .احلجة وأضمرت النتيجة ذُكرت املثال هذا ويف ؛"الراحة إىل حباجة أنا" - 

يتميز احلجاج عن الربهان؛ ألّن األول استدالل طبيعي، أما الثاين فهو استدالل صوري؛ ف الربهان     

صور العبارات بعضها على بعض بصرف النظر عن مضامينها االستدالل الذي يُعىن برتتب «

فعالية تداولية جدلية، فهو تداويل ألّن طابعه الفكري مقامي «، أما حّد احلجاج فهو أنه1»واستعماال�ا

وهو أيضا جديل؛ ألّن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استداللية أوسع وأغىن من ... واجتماعي

ة الضيقة كأن تبىن االنتقاالت فيه ال على صور القضايا وحدها كما هو شأن الربهان؛ بل البنيات الربهاني

على هذه الصور جمتمعة إىل مضامينها أميا اجتماع، وأن يطوى يف هذه االنتقاالت الكثري من املقدمات، 

استحضارها  وأن يُفِهم املتكلم املخاطب معاين غري تلك اليت نطق �ا تعويال على قدرة املخاطب على

فمجال احلجاج أوسع من جمال . 2»إثباتا أو إنكارا كلما انتسب إىل جمال تداويل مشرتك مع املخاطب

الربهان؛ ألّن احلجاج يركز على مضمون العبارة واستعماهلا بني املتكلم واملتلقي مع مراعاة الشروط املقامية 

  .والفكرية واالجتماعية للمتخاطبني

يتوجه إىل االعتقاد بالدرجة األوىل؛ أي كل ما «كما أن احلجاج خيتلف عن الربهان؛ ألّن احلجاج      

هو متعلق برتتيب القيم، بدل ترتيب احلقائق نظرا لعالقة القيم مبا هو ممكن وما هو حمّبذ، فقوة احلجة هو 

وغالبا ما حتمل األقوال الكالمية . 1»ما حيدد اإلقرار �ا على عكس الربهان الذي يهتم برتتيب احلقيقة

تضمينات وتلميحات ومعان خفية غري مباشرة، فتعرقل بذلك عمل القواعد املنطقية يف الربهان، لذلك فإّن 

  .حقيقة االستدالل يف اخلطاب الطبيعي حجاجي وليس برهاين

                                                             
  .226ص1998 األوىل الطبعة العريب، الثقايف املركز ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي: طه عبد الرمحن 1
  .65ص2010 4العريب،ط الثقايف املركز الكالم، علم وجتديد احلوار أصول يف: الرمحن عبد طه 2
  .125ص واحلجاج، التواصل آلليات معرفية تداولية مقاربة ، نغري نتواصل عندما: عشري السالم عبد 1
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عا بالضرورة حتت حكم إذا كان الربهان أحادي االجتاه وواق«وأهم ما مييز احلجاج عن الربهان أنه       

 1»الصدق والكذب، فإّن احلجاج متعدد االجتاه واقع حتت نوع آخر من احلكم وهو األقرب إىل الصدق

باآلخر الذي وضعت من أجله  فرتتبط احلجاجية التعابري تقومي أما والكذب، بالصدق تتعلق الربهان فقيمة

الكذب وال بالربهنة القطعية الصارمة؛ بل هي  بُغية إقناعه، وليست الغاية من احلجاج احلكم بالصدق أو

  .اإلفحام واإلقناع والتأثري يف املتلقي بغض النظر عن صحة احلجة وصدقها

انطالقا من تسلسل يضبطه 2حياول اخلطاب احلجاجي أن يوفق بني إرضاء العقل وإرضاء اآلخر،      

يت جتعل املخاطب يقبل على االستماع عن طريق العقل بني التعابري احلجاجية املرتبطة باملوضوع احملدد، وال

إشراكه يف احلديث بإثارة ردود أفعاله، مع األخذ يف احلسبان الطبيعة الداخلية للمخاطبني من انتظارات 

ومواقف زمانية ومكانية تغطي عملية التخاطب مع معرفة األشياء اليت يستوجب إبرازها، واألشياء اليت جيب 

  .ليت ينبغي معارضتهاالتلميح إليها، وتلك ا

لرتاتبية هرمية جتعل أدلته ترتاوح بني «وإذا كانت نتائج الربهان تتصف باليقني، فإّن احلجاج خيضع      

الضعف والقوة، فهو عكس الربهان يوصلنا أحيانا إىل أكثر من نتيجة، وال ينغلق على نفسه الحتمال 

ا اخلطاب احلجاجي تؤكدها الوقائع واحلقائق أو فالنتيجة اليت يتوخاه. 3»إضافة دليل أو أدلة جديدة

املواقف واألخالق، حيث ميكن حتقيق أهداف احلجاج من عملية حجاجية مباشرة أو عرب أهداف 

مثل �يئة املناخ املناسب للفكرة أو املوقف أو السلوك أو خلق الرغبة يف تقبل الفكرة احلجاجية : وسيطة

  .املطروحة

ني ويراعي املقام وشروط اخلطاب؛ أما الربهان فال يستهدف شخصا معينا يتطلب احلجاج متخاطب    

فاحملاجج يكون على وعي بأحوال خماطبيه ومقاما�م اليت يهدف 1.وال يهتم بأسباب إنشاء اخلطاب وفهمه

بناء احلجاج مرتبط أساسا بتنوع املعنيني به، فهم املقصودون «إىل إقناعها، فرياعي مستوى العقل؛ ألنّ 

  .2»واه املطالبون بإجناز حمموالته، املشاركون يف صياغته وإخراجهبفح

                                                             
 املطبعة منوبة اآلداب كلية تونس ، اإلنسانية والعلوم والفنون اآلداب جامعة اليوم، إىل أرسطو من احلجاج نظريات أهم: صمود محادي 1

  135.ص التونسية للجمهورية الرمسية
  .126ص واحلجاج التواصل آلليات معرفية تداولية مقاربة نغري نتواصل عندما: عشري السالم عبد ينظر 2
  .133ص ،1ط 2012 إربد، املغرب، احلديث الكتب عامل ، تداولية مقاربة احملاورة: بدوح حسن 3
  .133ص  نفسه،  ينظر 1
 ،2000 مارس ،3العدد 28ا�لد الفكر، عامل جملة ، املعصرة البالغة يف وتطوره بريملان عند احلجاج مفهوم: األمني حممد ولد سامل حممد 2

  .64ص
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يف جمموعة من التقنيات اخلطابية املوجهة إىل إقناع  Perelman"بيرلمان"يتمثل احلجاج عند      

يعترب الربهنة شكال من أشكال احلجاج، إال أ�ا «املتلقي، وحىت وإن كانت مييز بني الربهنة واحلجاج فإنّه 

ختتلف عنه من حيث إ�ا تركز على جانب واحد هو اجلانب الصوري االستنتاجي، فإذا كانت الربهنة 

كل حساب فإّن احلجاج يهدف إىل اإلقناع والتأثري واالتفاق، وال ميكن تصوره إال ميكن أن تقدم على ش

، حيث ميكن للمحاجج أن يستعمل الربهنة من أجل حتقيق اإلقناع وتتجلى 1»يف إطار نفسي اجتماعي

  .خاصة يف احلجج شبه املنطقية

إّن املنطق ال يسمح بأي «قائال واحلجاج املنطق بني يقابل Meyer" ميشال ماير"كما جند أنّ       

غموض، وليست أحادية املعىن اليت تشكل قاعدته نتاجا ألوضاع واقعية مرتبطة باستعمال اللغة، ففي هذه 

األوضاع ال نصرح باملعلومات كلها، وال بالقواعد اليت تلزم معاجلتها من خالهلا إننا نرتك للمخاطبني أي 

م املستعملة؛ بل وفرصة جعلها أحادية املعىن وهذا اللبس اخلاص املستمعني، فرصة اختاذ القرار بشأن املفاهي

باللغة الطبيعية هو الذي كان وراء السمعة السيئة للحجاج، فإذا ما كانت ألفاظ رسالة ما ملتبسة فال شيء 

مينع من اللعب على تعددية  املعىن هاته، والتالعب مبوافقة املستمع عن طريق الغموض والضبابية، غري أّن 

ذا اللبس هو ما يشكل غىن اللغات الطبيعية، فبإعطائها الفرصة للسياق كي مينح للمستمع وسائل ه

احلسم باجتاه هذا املعىن أو ذاك ستتوافر اللغة الطبيعية على مرونة كبرية شبه ال �ائية، ذلك بالنظر إىل كل 

 هي الدراسة فهذه  نطق،امل عن مستقل بشكل احلجاج دراسة وجبت هنا من ،2»وضعية ممكنة لالستعمال

 البالغية التقنيات يف البحث خالل من قوية حجاجية طبيعة ذات نصوص حتليل على تساعد اليت

 .حجاجيتها درجات اختلفت مهما اخلطابات كل دراسة من مينع ال وهذا واملنطقية،

فما احلجة عنده إال جواب عن وجهة نظر «احلجاج باملساءلة  Meyer" ميشال مايركما ربط      

  .1»ُجياب �ا عن سؤال مقدر، يستنتجه املتلقي ضمنيا من خالل اجلواب

إىل اعتبار الوظيفة احلجاجية من وظائف اللغة ُمضافة   J. M. Adam جان ميشال آدميذهب      

، )Jakobson  Roman )1896-1982رومان جاكوبسون إىل الوظائف الست اليت اقرتحها 

                                                             
  .30ص ، احلجاج حول حوار: العزاوي بكر أبو 1

2Meyer M.: Logique, Langage et Argumentation, Paris, Hachette,1982, P.113. 
  .41احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية ص: عبد اهللا صولة  1
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وأّن مفهوم احلجاج؛ إما أْن يْنظر إليه على مستوى اخلطاب، أو على مستوى التفاعل االجتماعي، وإما أن 

  1.يُنظر إليه على مستوى التنظيم التداويل للنص

 يرتبط« فاحلجاج والربهان، واالستدالل احلجاج كل بني الفرق تبيني العزاوي بكر أبو حاول     

 يشملهما الذي األعم املصطلح هو االستدالل ولفظ... الرياضيات أو باملنطق ترتبط والربهنة باخلطاب،

 استدالال تعترب قياس أو استنباط أو برهنة وكل حجاجا، استدالل كل وليس استدالل، حجاج فكل مجيعا

 وظيفة هلا  Ducrot  - ديكرو -  حسب الكالمية األفعال من والكثري .2»صحيح غري والعكس

  3.اللغة داخل احلجاج عليه يطلق هلذا برتكه أو شيء بفعل إما املتلقي توجيه إىل �دف عندما حجاجية

 ليقنع املعلم ميتلكها اليت اللغوية الوسائل تدرس تداولية حجاجية نظرية Ducrot ديكرو أّسس    

 آخر بفعل التسليم إىل يقضي أقوال جمموعة(  أو) 1ق( قوال املتكلم بتقدمي احلجاج يكون حيث خماطبه

فيكون القول األول حجة للقول الثاين، وقد تكون احلجة مصرحا �ا أو  .4)أقوال جمموعة( أو) 2ق(

  .ضمنية مفهومة من القول

أّن الوظيفة احلجاجية تتوافر على خصائص يف بنية اللغة ذا�ا، فالقيمة " Ducrot"ديكرويرى      

إّن اجلملة بإمكا�ا أن تشتمل على «ما ليست جمموعة املعلومات اليت يقدمها فقط؛بلاحلجاجية لقول 

مورفيمات وتعابري أو صيغ، واليت باإلضافة إىل حمتواها اإلخباري تصلح إلعطاء توجيه املتلقي يف هذا 

لكالمية ومن هنا يكون احلجاج التداويل أوسع وأرحب جماال كونه يدرس كل األفعال ا. 5»االجتاه أوذاك

وتربط بظروف مقاله، واليت من شأ�ا إفادة املستمع وإقناعه، وتظهر  ،اليت يتلفظ �ا املتكلم  إىل خماطبه

 .احلجة من خالل أدوات لسانية خاصة، واليت تفرض نتيجة معينة على املخاطب

     

  

                                                             
تداولية اخلطاب السردي ، دراسة حتليلية يف وحي  القلم للرافعي، تقدمي د مسعود صحراوي، عامل الكتب احلديث، : يُنظر حممود طلحة  1

  .104-103، ص2012، 1إربد األردن ط
  .28حوار حول احلجاج ص: أبو بكر العزاوي 2

3Voir  Ducrot Osswald : Les Echelles argumentatives, Edition de Minuit, Paris, P.12. 
4 :voir J. c. Ancombre et Ducrot : L’argumentation dans la langue, philosophie et langage 

troisième édition, MARDAGA , P.08.   
5 Ducrot Osswald : Les Echelles argumentatives : P.18. 
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  :الساللم الحجاجية: ة عشرلثالمحاضرة الثا

  L'Echelle Argumentative: الحجاجي السلم تعريف

 ترافع«إ�ا �ائية قطعية بصفة احلجة تثبت ال فهي برهانيا دليال أو رياضية معادلة احلجة ليست      

 جمموعة تشرتك قد أنه هذا ومعىن ،1»ممكنة أخرى مرافعات جانب إىل واحدة املرافعة وهذه النتيجة لصاحل

 التفاضلية السلمية الطبيعة«ديكرو اكتشف وقد واحدة، نتيجة لتثبت احلجاجية الفئة نفس يف احلجج من

 على عامة صياغة اخلاصية هذه صاغ وقد النتيجة مساندة يف قو�ا حيث من احلجج بني العالقة متيز اليت

 تشرتك) فا( واحدة حجاجية فئة ضمن) 2م(و) 1م( امللفوظني يضع متكلما أن افرتضنا إذا: التايل النحو

 يف) 2م( من أقوى) 1م( يعترب) املتكلم أي( أنه سنقرر فإننا ن، النتيجة نفس مساندة يف عناصرها

 باستنتاج القبول يستلزم) 1م( من) ن( باستنتاج القبول أنّ  يرى املتكلم أنّ  أي ،)ن( بالنتيجة عالقتهما

 احلجج هذه أنّ  أي ؛2»صحيحا العكس يكون أن دون من) ن(باستنتاج القبول يستلزم) 1م( من) ن(

 هو الواحدة النتيجة هذه إسناد يف حجة كل قوة واختالف والضعف، القوة حيث من بعضها عن ختتلف

  .التفاضلية السمة يعطيها ما

 مزودة األقوال من فارغة غري جمموعة عن عبارة«بأنه احلجاجي السلم" الرحمن عبد طه" عّرف      

  :التاليني بالشرطني وُموفِّية ترتيبية بعالقة

 الطرف يف املوجود القول عن تلزم حبيث حتته، يقع ما عنه يلزم السلم من ما مرتبة يف يقع قول كل- أ

 .دونه اليت األقوال مجيع األعلى

  .1»عليه أقوى دليال مرتبة يعلوه ما كان معني، مدلول على دليال السلم يف كان قول كل - ب

 هذا ويعين احلجاجي؛ االجتاه أو الوجهة مفهوم هو آخر مفهوم احلجاجي، السلم مبفهوم ويرتبط   

 بواسطة حتديدها يتم القول هلذا احلجاجية القيمة فإن حجاجي، فعل إنشاء من ميكن كان إذا أنه«:املفهوم

                                                             
احلجاجيات اللسانية واملنهجية البنوية ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة اجلزء : رشيد الرضي 1

  .104م ص2010-1431، 1احلجاج مدارس وأعالم عامل الكتب احلديث إربد األردن  ط: الثاين 
نوية ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته دراسات نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة اجلزء احلجاجيات اللسانية واملنهجية الب: رشيد الرضي 2

  .105احلجاج مدارس وأعالم ، ص: الثاين 
  .277ص العقلي، التكوثر أو وامليزان اللسان 1
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 بتحديد احلجاجية الروابط تقوم حيث ؛ 1»مضمرا أو صرحيا يكون قد األخري وهذا احلجاجي، االجتاه

  .للسلم احلجاجي االجتاه

 جامد فلفظة«) plus queمن أشد(لفظة باستعمال فكرته بشرح Ducrot" ديكرو" قام      

 أو واحلار، والدافئ الساخن املاء على ينطبق نفسه والشيء منعش، من أشد بارد ولفظة بارد،" من أشد"

 حىت وصفها سينشأ حيث الثالثة؛ ا�موعات خالل من بينهم املقارنة وميكن ومسح، وأوصى ألزم الفعل بني

 النصح شبه وكلمة ودافئ، حار بني وسيط هو الساخن شبه وهكذا"...(من أشد" العالقة حتديد يتم مل لو

 أن يعين وهذا 2»السالمل هذه يشكل الذي هو" من أشد" العالقة حتديد وكيفية) ومسح نصح بني وسيطة

  .وجوده بعدم أو احلجاجي الرابط بوجود تتحدد اجلمل تراتبية

  :الحجاجي السلم قوانين -2

  :وهي احلجاجي السلم حتكم قوانني ثالثة هناك

 يف القول صدق إذا« أنه القانون هذا يفيد:Loi d'abaissement La: الخفض قانون - 2-1

 الذي اخلفض أنّ  معناه وهذا ،3»حتتها تقع اليت املراتب يف يصدق نقيضه فإن السلم، من معينة مراتب

  .احلجاجي السلم يف يتموقع ال النفي عن ينتج

 كان إذا«أنه مقتضاه النفي بقانون ويسمى La Loi de Négation:السلم تبديل قانون -2- 

 مت إذا أنه معناه وهذا ،4»مدلوله نقيض على دليل القول هذا نقيض فإنّ  معني؛ مدلول على دليال القول

 ما متكلم قبل من مستخدما" أ"قول كان إذا«فـ اخلطاب، مدلول نفي إىل هذا ىأدّ  احلجج إحدى نفي

  .1»املضادة النتيجة لصاحل حجة سيكون) أ~أي( نفيه فإنّ  معينة، نتيجة ليخدم

 من أقوى القولني أحد كان إذا«أنه القانون هذا ويفيد La Loi d'Inversio: القلب قانون  3-

 نقيض على التدليل يف األول، نقيض من أقوى الثاين نقيض فإن معني، مدلول على التدليل يف اآلخر

                                                             
  .6ص http://www.almannarah.comاملنارة، جملة اللغة، يف احلجاج: العزاوي بكر أبو 1

2J.C.Anscombre&  Ducrot: l'argumentation dans la langue, philosophie et langage,P.54. 
  .277ص العقلي، التكوثر أو وامليزان اللسان: الرمحن عبد طه 3
  .278ص ، نفسه 4
  .http://www.almannarah.com املنارة، جملة)  مقال( اللغة، يف احلجاج: العزاوي بكر أبو 1
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 األقوال عكس هو املنفية لألقوال احلجاجي السلم« يكون حيث بالنفي، القانون هذا ويرتبط ،1»املدلول

  .2»اإلثباتية

 تنامي على تساعد لغوية؛ مؤشرات عرب اللغة يف احلجاج يتحقق  :وسائل السلم الحجاجي اللغوية

 الوظيفة إلسناد عالمات األقوال يف تكون حيث أسفله، إىل أعاله من أو السلم أعلى إىل أدىن من احلجاج

 على مشتمال أي معلما؛ اخلطاب أو القول كان إذا«فـ لغوية روابط هي العالمات وهذه للقول، احلجاجية

 اإلشارات من �موعة متضمنة تكون والروابط األدوات هذه فإن احلجاجية، والعوامل الروابط بعض

 االجتاه حتدد اليت هي الروابط وهذه ،3»اخلطاب أو القول توجيه �ا يتم اليت بالطريقة تتعلق اليت والتعليمات

  .اللغوي السياق إىل باإلضافة لغوية، ومؤشرات ألفاظ من احلجاجي

  .احلجاجية والعوامل احلجاجية الروابط: املؤشرات من نوعني بني Ducrot"ديكرو" زميّ  وقد   

 والربط احلجج ترتيب يف اللغوية األدوات تسهم les connecteurs: الحجاجية لروابطا 1- 3

 احلجاجي دورها إىل ديكرو أشار لقد و اخلطاب، متاسك يف تسهم كما املتلقي، ذهن يف وترسيخها بينها

 اجلمل فقط تنظم ال فهي واستخالصا، حماججة نفسها عن تعرب اليت للعالقات خاصة أمهية أعطى حني

 يف يسمى ما وهذا األول، للمقطع نتيجة بوصفه أو تربيرا بوصفه معطى الثاين املقطع فيها يكون اليت

اللتني " أو باألحرى" لكن"، إ�ا تتدخل يف داللة "إذنdonc" و "ألنّ  car " املساوقة الروابط الفرنسية

 يتمثل حجاجي، بدور اللغوية األدوات بعض تضطلع حيث ؛4تفرضان توجها مضادا للمحاججة

 بل، لكن،( بينها من ،5»اخلطاب يف حججا القضايا هذه بوصف درجا�ا وترتيب قضيتني بني الربط«يف

 رابط ولكل واحد، إقناعي هدف ضمن فأكثر، قولني بني بالربط وتقوم ،)وغريها  ،أن مبا ألن، إذن، حىت،

  .االستعمال أثناء ضبطها ميكن وتداولية حجاجية مسة

 فيدي ووه القوة، يف متفاوتني قولني بني ربطي حجاجي رابط وه: لكن  الحجاجي الرابط 1- 3-1

 وهو بسببه، الذهن على ترد اليت واألوهام اخلواطر بعض بإزالة الكالم تعقيب«واالستدراك االستدراك،

                                                             
  .278العقلي التكوثر أو وامليزان اللسان: الرمحن عبد طه 1
  .http://www.almannarah.com املنارة جملة)مقال( ، اللغة يف احلجاج: العزاوي بكر أبو 2
  . http://www.almannarah.com املنارة جملة ، اللغة يف احلجاج: العزاوي بكر أبو 3

  .505القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان، ترمجة منذر عياشي، ص: أوزوالد ديكرو، جان ماري سشفاير :ينظر  4
  .508ص تداولية، لغوية مقاربة اخلطاب، اسرتاتيجيات: الشهري ظافر بن اهلادي عبد 5
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 االستدراك أداة فاستعمال ،1»املعنوي احلكم يف قبلها ملا خمالفا االستدراك أداة بعد ما يكون أن يقتضي

 الثاين من يتوهم أن خفت خبرب، األول عن ُأخربت ملا كأنك«فـ وإبعاده الوهم إزالة أجل من يكون" لكن"

 معىن لتحقيق األول خلرب خمالفا الثاين خرب يكون أن والبد إجيابا، أو سلبا إن خبربه فتداركت ذلك؛ مثل

 العالقة وتكون ،"كسول لكنه ذكي زيد:" مثال. قبلها ملا مناقضا لكن بعد القول فيكون ،2»االستدراك

  . تناقض عالقة احلجتني بني احلجاجية

 من أقوى يكون" لكن" بعد يرد الذي الدليل«فـ األول القول من أقوى" لكن" بعد الثاين القول ويقع

 يقصد اليت النتيجة فتكون مبجمله، القول توجيه من يتمكن حبيث الغلبة له وتكون قبله، يرد الذي الدليل

  3»برمته القول نتيجة هي وخيدمها الدليل هذا إليها

 وحرف" لكن"املؤشر بني باملقارنة" Deborah Schiffrin"شيفرن ديبورا"قامت ولقد     

 تداولية وظيفة هلا أن إال اخلطاب تنسيق أدوات من هي" لكن" أنّ  من بالرغم«:تقول إذ ؛"الواو" العطف

 فإن املضاد، معناها على مؤسس الدور هذا وألن مضاداً؛ فعال تليها اليت للوحدة جتعل أ�ا وهو خمتلفة،

 كان إذا إال الوظيفية، الوحدات بني" لكن" تنسق ال إذ... الواو مدى من أضيق الذهين استعماهلا مدى

 ضمن إذن يقوم احلجاجي فالسلم ،4»التفاعلي أو الذهين حمتواها يف املتضادة العالقات من بعضا هناك

  . قبلها مبا مقارنة أقوى بعدها احلجة جيعل الذي التضاد هذا على" لكن" املؤشر وظيفة

 واإلثبات األول عن اإلضراب«ومعناها قولني، بني ربط أداة وهي ":بل"الحجاجي الرابط 2- 3-1

 كالم لتدارك« تأيت فهي فيه، ترد الذي السياق حسب إجيابا، أو نفيا الربط يف دورها ويتحدد ،1»للثاين

   غريه وأخذ الكالم من شيء لرتك وتكون...فيه غلط

 ترتيب يف دورها يكمن حيث" حىت" احلجاجي السلم أدوات ومن:حتى" الحجاجي الرابط 3- 3-1

  فيه ترد الذي السياق من الوظيفي معناها ويفهم القول، عناصر

                                                             
  . 616ص الثالث، اجلزء الرابعة الطبعة مبصر، املعارف دار املتجددة، اللغوية واحلياة الرفيعة باألساليب ربطه مع الوايف، النحو: حسن عباس 1
  .80ص الثامن، اجلزء مبصر، املنريية الطباعة إدارة املفصل، شرح: النحوي يعيش بن علي ابن يعيش الدين موفق 2
  .374ص لسانية، أدبية، سيميائية، دراسات جملة ، شعري لنص حجاجي حتليل حنو: والشعر احلجاج العزاوي، بكر أبو 3
  .512ص تداولية، لغوية مقاربة اخلطاب، اسرتاتيجيات: الشهري ظافر بن اهلادي عبد 4
 العلمية، الكتب دار بيضون، علي حممد منشورات يعقوب، إمييل مراجعة محد، حسن حتقيق ، املقتضب: املربد يزيد بن حممد العباس أبو 1

  .57ص ،1ج م،1999-ه1420 ،1ط لبنان، بريوت
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 االحتماالت حتول صرفة هو« هو احلجاجي والعامل érateursles op:  الحجاجية العوامل 2- 3

فالعامل  ،1» حجاجية لغايات استعماهلا بإمكانية املتغرية العبارات ومتد عليه، املطبقة للمضمون احلجاجية

 يف فيها اإلسناد ويتم حجاجية بإمكانات بعده، اجلملة تتقيد بلاحلجاجي ال يربط بني احلجة والنتيجة،

 قليال، كاد، تقريبا، رمبا: مثل األدوات وبعض والشرط والنفي واالستثناء والتأكيد كاحلصر األساليب بعض

  :احلجاجية العوامل هذه ومن  .وغريهاكثريا،

 درجة حسب احلجج فيها ترتتب اليت الرتاكيب من وهي ) :إال و ال(-) وإال ما( بـ الحصر 1- 3-2

  . 2»االخنفاض حنو واحدة وجهة حنو القول يوجه عامل« وهو احلجاجية قو�ا

 إنّ  على" ما" دخول وبعد" ما"و" إنّ " من مركبة هي و استثناء، أداة" إمنا" :" إنما"بـ االستثناء 2-2-

 توكيدا كونه من التوكيد على داللتها تغريت قد« و جديد، معىن هلا وأصبح وظيفتها، تغريت التوكيدية

 املفهوم، نقيض إىل يذهب ظن أو معتقد لتصحيح" إمنا" تأيت ،3»حاصرا أو قاصرا توكيدا كونه إىل عاديا،

 يريد أنه إال به ويقر يعلمه ملن ولكن صحته، ويدفع ، ذلك جيهل ملن تقوله ال«"إمنا"بـ االستثناء واستعمال

   .4»تنبهه أن

 حيث) التوكيد الم – إن( مثل اإلنكار ودفع القول لتأكيد أدوات هناك  :التوكيد أسلوب 3- 3-2

 رد بقصد التوكيد أسلوب ويكون، عليه وفرضها للمتلقي املسائل تقدمي يف تتمثل حجاجية بوظيفة تنهض

 السامع غفلة ضرر املتكلم يدفع أن: أحدمها«ثالثة األسلوب هذا وأغراض الشك، ودفع املخاطب إنكار

 اللفظ يكرر أن بد فال األمرين هذين أحد املتكلم قصد فإذا الغلط، باملتكلم ظنه يدفع أن: وثانيهما. عنده

 ، 1»جتوزا به السامع ظن نفسه عن املتكلم يدفع أن: الثالث والغرض...عنه السامع غفلة ظنه الذي

  التوكيد والم" إنّ "احلجاجي العامل باستعمال ويكون

  

  

                                                             
  .  112 ص احلجاجية النظرية:  طروس حممد 1
   520 ص تداولية لغوية مقاربة اخلطاب إسرتاتيجيات:  الشهري ظافر بن اهلادي عبد2
  .238ص 2003-1424- 2لبنان،ط بريوت العريب الرائد دار وتوجيه، نقد العريب، النحو يف املخزومي، مهدي 3
  .330ص اإلعجاز، دالئل اجلرجاين، القاهر عبد 4
  .336-335ص وتوجيه، نقد العريب، النحو يف: املخزومي مهدي 1
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